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HALAMAN INSPIRASI 

 

Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati 
–Ali ‘Imran 3: 185– 

 

 

Matahari tak selamanya terbit disini. 
Ia harus terbenam dan kemudian terbit di belahan bumi yang lain. 
 
Bayangkan jika matahari tak pernah terbenam. 
Terlampau terik bisa-bisa membakar. 
 
Kealpaan matahari di belahan bumi yang lain, dinantikan kehadirannya. 
Untuk menggantikan gelap dan dinginnya malam. 
 
Yaa.. Matahari senantiasa terbit dan terbenam pada waktu yang tepat 
(telah Ditentukan) 
 
Ada yang gusar lalu menggumam... 
“Moga-moga tak terlampau lama” 
–12 12 2016– 
 
 
 

Wujud terbaik dari mencintai ialah ikhlas. 

Wujud terima kasih paling tulus ialah mendoakan. 

Namun masih belum aku temukan: 
memohon maaf paling sungguh, paling dalam, bagaimanakah wujudnya? 

 
–myk, awn, atk, mg, ik, ays, fq, kk, sty, my, aly, daf, imy, hr, aml, mes, vnd, yyk, krn, pt 

fkl, pkd, tgh, hry, oct, kmtg, fnd, arf, bjs, ahl, msb, mfd, dn, fhr, ro, by, frz, brk, sgt, 
dt, ark, glg, rml, trk, ys, hmg, tt, fkr 2012– 

 

 

A kind of place you can (L)earn: Brotherhood 
–awan, arta, anjar, asa, aga, ibrahim, dan yusuf– 
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ABSTRAK 

 

Thailand merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Budha. Namun 
dalam perkembangan Thailand menawarkan preferensi pariwisata berupa Pariwisata 
Halal. Pariwisata sebagai salah satu aktivitas ekonomi memiliki pertautan dengan 
identitas. Pengembangan Pariwisata Halal tidak hanya dilatarbelakangi oleh motif 
ekonomi, namun juga motif nonekonomi. Motif ekonomi  dari pengembangan 
Pariwisata Halal oleh pemerintah Thailand yakni sebagai tujuan bisnis dengan 
melakukan diferensiasi dan ekspansi pasar untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 
Muslim. Pariwisata Halal muncul dan terbentuk karena pertumbuhan Muslim secara 
global yang mendorong perubahan pada permitaan dan juga destinasi. Pertumbuhan 
wisatawan Muslim merupakan segmen yang baru dalam sektor wisata, yang akan 
mempengaruhi industri pariwisata global. Pasar inilah yang dicoba oleh Thailand 
untuk didapatkan dengan mengembangkan Pariwisata Halal. Hal yang unik dari 
Thailand ini ialah keberadaan Muslim merupakan minoritas dan memiliki rekam 
jejak yang tidak harmonis khusunya Thailand Selatan. Pariwisata Halal yang 
dikembangkan oleh pemerintah Thailand melibatkan masyarakat Thailand Selatan 
untuk turut mengembangkan potensi Pariwisata Halal. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemerintah Thailand ingin mewujudkan masyarakat inklusif dengan melibatkan 
mereka. Dengan demikian gejolak-gejolak politik yang ada karena ketimpangan 
ekonomi dapat diredam dan dalam jangka panjang dapat terwujud perdamaian. 
 
Kata-kata Kunci: Pariwisata Halal, Diferensiasi, Ekpansi Pasar, 

Masyarakat Inklusif, Perdamaian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Studi terkait globalisasi dalam wacana akademik dan publik menunjukkan dampak 

yang signifikan dan penting terhadap sebuah fenomena, yakni pariwisata 

internasional atau pariwisata global. Globalisasi sesungguhnya dapat dimaknai 

sebagai sebuah proses pemampatan jaringan yang melintasi batas-batas politik 

nasional, yang menghubungkan masyarakat, saling bergantung satu sama lain, dan 

berdampak terhadap nilai-nilai lokal yang semakin terdegradasi dan tergantikan 

tatanan sosial global1. Pariwisata itu sendiri dapat juga dimaknai sebagai penyebab 

dan konsekuensi dari adanya globalisasi. 

Hal ini turut mempercepat kecenderungan dunia untuk terkonvergensi. Tidak hanya 

pertemuan dan saling belajar satu sama lain yang terjadi, namun barang dan  jasa 

mengalami perjalanan serta tersebar ke seluruh dunia dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan permintaan para wisatawan2. Wood mengungkapkan bahwa pariwisata 

lebih besar dari keberadaan McDonald’s yang ada dimana-mana, pariwisata 

internasional tidak hanya menyimbolkan globalisasi sebagai perpindahan manusia ke 

tiap sudut dunia namun juga menghubungkan sektor-sektor ekonomi, politik, dan 

juga sosial budaya3. Oleh karenanya pariwisata menjadi industri terbesar dan tercepat 

pertumbuhannya di dunia. Pariwisata juga diperkirakan memperoleh pendapatan 

                                                        
1 Mowforth, M. dan Munt, I. Tourism and Sustainability: New Tourism in the Third World. London: 
Routledge. (1998) 
2 Azarya, Victor. Globalization and International Tourism in Developing Countries: Marginality as a 
Commercial Commodity. London: SAGE Publications (2004) 
3 Wood, Robert E. “Tourism and the State: Ethnic Options and Constructions of Otherness”, dalam 
Michel Picard dan Robert E. Wood (eds) Tourism, Ethnicity and the State in Asian and Pacific 
Societies, hal. 1–34. Honolulu: University of Hawai’i Press. (1997) 
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ekspor terbesar dibandingkan dengan industri yang lain. 

Pada dasarnya industri pariwisata sangat bergantung pada penilaian wisatawan 

terhadap pengalaman, kepuasan pelayanan dan rasa nyaman yang didapatkan selama 

berwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan tren tersebut mengalami 

peningkatan pada pasar Pariwisata Halal dunia4. Dalam hal ini Islam merupakan salah 

satu agama terbesar di dunia dan memiliki kekuatan sosial dan politik yang sangat 

kuat. Pengaruh Islam tersebut kini telah  meluas dan memasuki sektor industri 

pariwisata. Hal tersebut ternyata turut menentukan permintaan wisatawan  Muslim 

dan tujuan wisatawan  baik domestik dan juga  internasional.  

Agama Islam juga telah  mempengaruhi pariwisata pada umumnya, pembuatan 

kebijakan terkait pariwisata, dan pengembangan industri di berbagai negara5.  Untuk 

memahami destinasi dan produk yang cenderung mendapatkan pengaruh Islam, 

sangat penting untuk mengetahui kondisi demografi penduduk Muslim. Menurut Pew 

Research Centre,  populasi Muslim mencapai 1,6 miliar jiwa pada tahun 2010 atau 

sekitar 23,4 % dari jumlah populasi penduduk secara global. Jumlah tersebut 

diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030 atau sekitar 26,4% 

dari populasi penduduk secara global. Bersamaan dengan peningkatan permintaan 

produk dan jasa halal, serta perubahan demografi dalam masyarakat Muslim tersebut, 

telah mendorong peluang baru untuk mengembangkan dan memperluas penyediaan 

akses bagi para wisatawan6. 

                                                        
4 A. Mohsin, et al., (2015) Pariwisata Halal : Emerging opportunities, Tourism Management 
Perspectives, http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010 (diakses pada 18 April 2016) 
5 Joan C. Henderson “Islam and Tourism: Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore”, dalam 
Tourism in the Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice, Volume 2, 75–89. Emerald 
Group Publishing Limited (2010) 
6MarcusL. Stephenson (2013). Deciphering ‘Islamic Hospitality’: Developments, Challenges, and 
Oppotunities. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.002 (diakses pada 18 April 2016) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BUSINESS AS USUAL ... DAWUD KUSUMA DWIJAYADI



3 
 

Secara tradisional, Pariwisata Halal pada umumnya berkaitan dengan perjalan ziarah 

untuk Haji dan Umrah. Seiring dengan pertumbuhan konsumen kelas menengah yang 

cukup berada dan meningkatnya derajat interkonektivitas, telah membuat perjalanan 

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kondisi seperti itu secara 

bertahap juga telah mengubah preferensi pariwisata Muslim dari tujuan tradisional 

seperti Mekah dan Madinah beralih ke tujuan atau destinasi liburan terkenal dan juga 

berbagai resort.7 

Konsep Halal dalam Bahasa Arab memiliki makna sesuatu yang diperbolehkan 

khususnya bagi umat Islam. Tidak hanya berlaku dan diterapkan untuk makanan, 

namun mencakup segala macam produk yang sesuai dengan Syariah Islam.8 Mulai 

dari transaksi perbankan, kosmetik, vaksin, hingga pariwisata. Pariwisata Halal 

merupakan bentuk pariwisata yang diperuntukan para Muslim yang lebih  memilih 

untuk memanfaatkan layanan, fasilitas, dan berbagai kegiatan yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini berarti menawarkan paket wisata dan destinasi 

seluruh dunia yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

Muslim. Kebutuhan mendasar Pariwisata Halal mencakup komponen seperti hotel 

halal, transportasi halal, tempat makan yang meyediakan makanan halal (halal food), 

logistik halal, keuangan Islam, paket wisata Islam sampai spa halal. Konsep Halal 

yang telah mempengaruhi dan membawa perubahan pada industri pariwisata, 

membuat banyak negara Muslim dan non-Muslim kemudian memutuskan untuk 

menarik pasar pariwisata dengan cara menyediakan produk pariwisata, sarana dan 

                                                        
7 Ibid. 
8 Halal Tourism  Conference, “The Halal Tourism  and the Halal Economy”, 
http://www.halaltourismconference.com/ (diakses pada 26 September 2016) 
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prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka.9 

Embel-embel "Halal" untuk suatu produk bukan hanya menjamin bahwa produk 

tersebut diperbolehkan bagi Muslim, tetapi juga telah menjadi simbol global sebagai 

jaminan kualitas dan juga pilihan gaya hidup. Produk dan jasa halal sejatinya juga 

memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan isu-isu global seperti keberlanjutan, 

perlindungan terhadap lingkungan, dan kesejahteraan. Hal ini terbukti dengan 

partisipasi dan keterlibatan negara-negara non-Muslim dan organisasi di mana halal 

dijadikan sebagai standar pilihan. Banyak diantara negara-negara Barat telah 

mengakui tren konsumerisme global yang muncul terhadap penggunaan produk dan 

jasa halal.10 

Thailand yang memiliki masyarakat yang beragam dengan beberapa etnis di 

dalamnya, seperti etnis Thai 95,9%, Burma 2%, dan etnis lain 2,1%11. Dengan 

mayoritas penduduk Thailand yang memeluk agama Budha, yaitu sejumlah 93,6%, 

sedangkan agama Islam 4,9%, Kristen 1,2%, dan 0,2% penduduk lainnya memeluk 

kepercayaan asli juga turut mengembangkan Pariwisata Halal di negaranya. 

Pengembangan industri halal di Thailand pada mulanya ialah pada sektor pangan. 

Pada tahun 1998, Kementerian Industri Thailand mengadopsi standar Codex Halal 

sebagai standar halal nasional. Pada tahun 2002, Pemerintah Thailand mengajukan 

rencana strategis pusat pangan halal di Selatan Thailand. Pada tahun 2003, 

Pemerintah Thailand mensponsori pendirian Halal Standard Institute of Thailand 

                                                        
9  Z. Samori, et al., (2015) Current trends on Pariwisata Halal : Cases on selected Asian countries, 
Tourism Management Perspectives, http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011 (diakses pada 18 
April 2016) 
10 Ibid. 
11 Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Thailand”, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html (diakses pada 18 April 
2016). 
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(HSIT) di bawah CICOT (Central Islamic Committee of Thailand) dan Halal Science 

Center (HSC). Hingga kemudian pada tahun 2009, CICOT menerbitkan Peraturan 

Manajemen Urusan Halal, pengujian dan pengawasan kualitas produk halal, serta 

penggunaan logo halal.12 

Thailand kemudian mengembangkan industri halal di sektor jasa, yakni pariwisata. 

Wujud nyata dan keseriusan Pemerintah Thailand dalam mengembangkan Pariwisata 

Halal ini dapat diketahui dari konferensi dan pertemuan-pertemuan berskala regional 

dan internasional yang dilaksanakan Pemertintah Thailand sepanjang tahun 2014. 

Dimulai dari Chiang Mai Halal International Fair pada tanggal 6 hingga 9 Februari 

di Chiang Mai Hall, Central Plaza Bandar Udara Chiang Mai. Pada 20 September 

2014 digelar Five Southern Border Provinces Halal Expo di Pattani. Kemudian 

Songkhla World Halal Expo (World HAPEX 2014) di Universitas Prince of Songkhla 

pada 30 Oktober hingga 2 November 2014. Dan ditutup dengan kegiatan puncak 

Thailand Halal Assembly 2014  pada tanggal 28 hingga 30 Desember di Bangkok. 

Pada kesempatan ini Perdana Menteri Gen Prayut Chan-Ocha menyampaikan pidato 

pembukaan dan meresmikan Thailand Diamond Halal sebagai sebuah konsep 

branding untuk semua produk dan jasa dari Thailand untuk kemudian dikenalkan di 

panggung internasional13. Di tempat yang sama, acara serupa Thailand Halal 

Assembly 2015 dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2015. Pada kesempatan kali 

ini Gubernur Otoritas Pariwisata Thailand, Yuthasak Supasorn menyampaikan 

pidatonya 
                                                        
12 Fuji Pratiwi (2016). Belajar Halal dari Thailand. 
http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/01/27/o1lt0h1-belajar-halal-dari-thailand (diakses 
pada 18 April 2016) 
13 Tourism Authority of Thailand. (2014). First Thailand Halal Assembly to help boost trade, travel 
with Islamic World. http://www.tatnews.org/first-thailand-halal-assembly-to-help-boost-trade-travel-
with-islamic-world/ (diakses pada 18 April 2016) 
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“The Thailand Halal Assembly will play a major role in facilitating the 
success of new strategy to enhance the kingdom’s image as a Muslim-
friendly destination for leisure, business and MICE events. Thailand 
welcomes thousands of Muslim tourists from all over the world every year. 
These numbers will grow further after the AEC when we can expect to get 
more visitors from our neighbouring ASEAN countries, Indonesia, Malaysia 
and Brunei Darussalam. Hence, it is very important for Thailand to have the 
necessary products and services catering to the Muslim market.” 

Selain itu pada 2 Juni 2015 Kabinet Thailand telah menyetujui Halal Development 

and Promoting Strategy yang bertujuan mempromosikan dan mendukung Thailand 

sebagai aktor kunci manufaktur dan basis ekspor untuk produk dan jasa halal di 

ASEAN dan dunia. Guna meningkatkan pendapatan negara, membangun kesadaran 

dan kepercayaan terhadap produk halal serta mendorong perluasan dan 

pengembangan sektor jasa halal.14 Dalam mengimplementasikan strategi tersebut 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sektor publik (pemerintah) dan privat 

serta berbagai institusi Islam di Thailand. 

Beberapa hal di atas menunjukkan kesungguhan dan intensi Thailand untuk 

mengembangkan Pariwisata Halal meskipun kondisi demografis Thailand yang 

mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Upaya yang dilakukan Pemerintah 

Thailand untuk mengembangkan Pariwisata Halal ini juga menarik. Karena sampai 

sekarang, masih sering terjadi gangguan stabilitas politik dan juga persinggungan 

antara Pemerintah Thailand dengan masyarakat Muslim, khusunya etnis Melayu 

Pattani di kawasan Thailand Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya 

Pemerintah Thailand mengalami konflik dengan warga negaranya yang mayotitas 

Islam di kawasan Thailand Selatan. Untuk mengetahui konflik tersebut, berikut ini 

penulis sajikan kronologis singkat konflik antara Pemerintah Thailand dan 

                                                        
14 Thailand Government, “Halal Development and Promotion Strategy”, 
http://www.thaigov.go.th/index.php/en/cabinet-synopsis-/item/92476-92476 (diakses pada 26 
September 2016) 
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masyarakat Muslim di Thailand Selatan. 

Sebelum menjadi sebuah negara, Thailand terkenal dengan sebutan Siam hingga 

tahun 1939. Thailand ialah salah satu bangsa di Asia Tenggara yang lahir dari entitas 

kerajaan-kerajaan di masa lampau dan menjadi satu-satunya wilayah Asia Tenggara 

yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa15. Terjadinya revolusi pada tahun 1932 

membuat negara ini mengalami perubahan dalam hal sistem pemerintahan, dari 

sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional yang kini dikepalai oleh 

seorang raja yang bernama Raja Bhumibol Adulyadej16. 

Thailand setelah terbentuk sebagai sebuah negara, mengalami sebuah kompleksitas 

yang merupakan dampak dari adanya insiden masa lampau. Hadirnya Perjanjian 

Anglo-Siamese menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Pattani harus berada 

dibawah otoritas negara Thailand hingga saat ini. Tergabungnya bangsa Pattani 

sebagai bagian dari otoritas Kerajaan Thailand ternyata membawa dampak yang 

kurang menguntungkan bagi masyarakat Melayu Pattani itu sendiri. Proses integrasi 

ini membuat bangsa Pattani berdiri sebagai kaum minoritas di Thailand yang secara 

umum terdiri banyak etnis Thai. 

Masyarakat Melayu Pattani sebagai etnis minoritas cenderung diabaikan oleh 

pemerintah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang hanya terfokus pada 

pembangunan di bagian pusat Thailand. Hadirnya ketimpangan antara kawasan pusat 

pemerintahan Thailand dengan kawasan Thailand Selatan, yang ditinggali oleh etnis 

                                                        
15 Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Thailand”, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html (diakses pada 18 April 
2016) 
16 Duncan McCargo. What’s Really Happening in Southern Thailand? University of Leeds. Dapat 
diakses di http://1dsaig379q9t2idm442e6ay7.wpengine.netdna-cdn.com/files/2014/05/mccargo-iseas-
forum-2008-s-thailand.pdf (diakses pada September 2016), (2008). 
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Melayu yang mayoritas Islam, menjadi faktor pendorong munculnya pemberontakan 

yang dilakukan oleh bangsa Pattani sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan  

terhadap pemerintah pusat di Bangkok.17 

Daerah administrasi pemerintahan pusat Thailand terletak di Kota Bangkok dan 

sistem pemerintahan Thailand yang tersentralisasi mengakibatkan masyarakat 

Melayu Pattani merasa teralienasi di tengah keberadaan budaya kelompok etnis Thai 

sebagai kaum mayoritas. Marginalisasi tersebut kemudian membuat masyarakat 

Thailand Selatan seolah menjadi masyarakat kelas dua dan menjadi kaum minoritas 

di Thailand. Sebagai konsekuensi, terdapat ketimpangan yang cukup signifikan dalam 

aspek ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan di pusat pemerintahan Thailand yang 

mayoritas merupakan bangsa Thai dengan Thailand Selatan yang dihuni oleh etnis 

Melayu. 

Kondisi ketimpangan antara pusat pemerintahan Thailand dan kawasan Thailand 

Selatan yang terjadi selama bertahun-tahun kemudian memunculkan sebuah konflik 

yang berujung pada sebuah aksi pemberontakan. Hadirnya gerakan pemberontakan 

dalam konflik ini merupakan suatu upaya mewujudkan cita-cita masyarakat Melayu 

Pattani untuk mencapai kemerdekaan atau setidaknya menjadi sebuah daerah otonom.  

Namun demikian, karena keberadaannya yang cukup jauh dengan pusat 

pemerintahan, konflik ini menjadi tertutup sehingga konflik ini kurang mendapat 

perhatian dunia internasional. Padahal, pemberontakan yang terjadi di kawasan 

Thailand Selatan merupakan sebuah konflik yang telah berlangsung sangat lama. 

Setelah tahun 2004, konflik antara pemerintah Thailand dengan masyarakat Thailand 

Selatan kembali memanas hingga saat ini. Terjadi kekerasan sepanjang hari yang 

                                                        
17 Ibid. 
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menyebabkan bertambahnya korban dan kerusakan besar di tiga provinsi besar 

Thailand Selatan, seperti di wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat.18 

Pada masa pemerintahan PM Thaksin Shinawatra, pemerintah Thailand justru 

menggunakan pasukan keamanan sebagai lembaga utama dalam penyelesaian 

konflik. Pada saat itu pemerintah membuat agensi pemerintahan sipil yang bernama 

Southern Border Provinces Administratives Centre (SBPAC)19 dan memberangkatkan 

puluhan pasukan keamanan serta polisi yang memiliki izin untuk menggunakan 

senjata. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab meningkatnya konflik di 

Thailand Selatan. Hadirnya perlawanan masyarakat Thailand Selatan terhadap 

pasukan keamanan justru menjadi faktor meningkatnya jumlah korban yang terus 

berjatuhan dan memicu meningkatnya tensi konflik tersebyt. Pada tahun 2004 

terdapat 1.850 kerusuhan dan tahun 2005 terdapat 2.297 kerusuhan. Berikutnya, pada 

tahun 2007, 2.200 orang tewas dan 3.654 terluka. Selanjutnya, pada tahun 2010 

terdapat 521 kerusuhan dan tahun 2011 terdapat sejumlah 535 kerusuhan20. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Sebagai negara kerajaan yang mayoritas beragama Buddha serta memiliki rekam 

jejak hubungan yang tidak harmonis dengan penduduk Muslim di kawasan Thailand 

Selatan, mengapa Thailand tertarik untuk mengembangkan Pariwisata Halal? 

 

 

                                                        
18 S. P. Harish. “Ethnic or Religious Cleavage? Investigating the Nature of the Conflict in Southern 
Thailand”. Contemporary Southeast Asia, Vol. 28, No. 1 : hlm. 48-69 (2006) 
19 Southern Border Provinces Administratives Centre (SBPAC) merupakan sebuah badan khusus 
yang dibentuk oleh pemerintah Thailand pada tahun 1981 untuk mengawasi perkembangan 
kawasan Thailand Selatan. 
20 Joshua Kurlantzick, “Thailand's Secessionist Muslim Insurgency Escalates,” The National. 
http://www.thenational.ae/arts-culture/thailands-secessionist-muslim-insurgency-escalates (diakses 
pada 18 April 2016) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk mengetahui kepentingan Pemerintah 

Kerajaan Thailand dalam mengembangkan Pariwisata Halal. Sesungguhnya 

pengembangan Pariwisata Halal yang dilakukan negara berpenduduk mayoritas 

bukan Muslim ini bukan hanya Thailand. Namun ada beberapa hal menarik, selain 

bentuk negaranya kerajaan yang mayoritas Buddha, Thailand memiliki rekam jejak 

hubungan yang tidak harmonis dengan penduduk Muslim di kawasan Thailand 

Selatan. Pariwisata Halal Thailand juga mendapatkan peringkat kedua di antara 

negara-negara non-OIC.  

 
1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Dua Motif Terkait Peran Identitas dalam Ekonomi 

Peran identitas dalam ekonomi memiliki dua motif, yakni motif ekonomi dan motif 

non-ekonomi. Terkait motif ekonomi, identitas mendorong adanya upaya diferensiasi 

dan ekspansi pasar. Selain itu keberadaan identitas juga dapat menjadi sebuah 

komodifikasi dalam aktivitas ekonomi. Namun ternyata selain memiliki motif 

ekonomi seperti yang telah disebutkan, peran identitas juga memiliki motif yang lain. 

Salah satunya ialah terwujudnya kohesi sosial. Peran identitas dalam hal ini berupaya 

untuk membentuk masyarakat yang inklusif. Yakni mengupayakan pemerataan dan 

melibatkan kelompok atau identitas tertentu dalam aktivitas ekonomi. Dengan 

adannya inklusifitas ini, dapat mendorong terjadinya integrasi nasional dan dalam 

jangka panjang sebagai upaya mewujudkan perdamaian. 
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1.4.1.1. Motif Ekonomi 

Identitas merupakan aspek fundamental yang tidak hanya memperkaya sebuah 

komunitas masyarakat, namun juga sebagai faktor penting dalam diferensiasi, daya 

saing, dan ekspansi pasar. George Akerlof menyebutkan bahwa identitas menentukan 

keputusan individu dan bahkan kelompok masyarakat dalam melakukan aktivitas 

ekonomi.21 

 
Identitas, menurut seorang profesor Ilmu Politik dari Queen Mary College of the 

University of London bernama Monserrat Guibernau dimaknai sebagai budaya, 

bahasa, simbol, nilai-nilai, tradisi, gaya hidup, dan terutama keinginan untuk 

membentuk sebuah komunitas dengan seperangkat sifat tertentu. Hampir serupa 

dengan yang dirangkum oleh Marien André, Identitas merupakan sejumlah nilai, 

kepercayaan, keyakinan, pengetahuan, seni, tradisi, cara hidup, pedoman 

koeksistensi, sejarah, bahasa, dan lain-lain. Itu semua menentukan bagaimana suatu 

komunitas berbeda dari yang lain dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap 

kekayaan keberagaman manusia. Dengan kata lain, budaya, bahasa, simbol, 

keyakinan, nilai-nilai, gaya hidup yang melekat pada individu atau komunitas 

menentukan keputusan atau aktivitas ekonomi.22 

 
Globalisasi telah mendorong dunia memiliki kecenderungan yang sama atau lebih 

homogen. Yang tentu saja dapat mengancam keberagaman sosial dan budaya 

(identitas). Namun di sisi lain globalisasi juga mendorong sebuah negara untuk 

merevaluasi identitas nasional. Dengan identitas atau sumber daya yang dimiliki, 

bagaimana suatu negara dapat mengelola aktivitas ekonomi yang semakin ketat 

                                                        
21 George A. Akerlof dan Rachel E. Kranton. "Economics and Identity". Quarterly Journal of 
Economic, Vol. CXV, Issue 3 (2003) : 715-752. 
22Marien Andre. Tourism and Identity. Brussels : The Centre Maurits Coppieters. Hlm. 15-16 (2011) 
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persaingannya. Yakni dengan mengupayakan diferensiasi, memperkuat daya saing 

serta ekpansi pasar. 

 
1.4.1.2. Motif Nonekonomi 

Lebih lanjut, pengelolaan identitas akan membantu terciptanya kohesi sosial, jika itu 

memperkuat hubungan komunal yang menjunjung tinggi bagaimana sebuah 

komunitas hidup bersama; jika itu menguntungkan hubungan persaudaraan antar 

bangsa; jika didasarkan pada empati dan dialog, untuk mengenali perbedaan. 

Berikut ini penulis sajikan peran identitas dalam ekonomi yang merujuk pada motif 

non-ekonomi. Inggris dengan jumlah warga muslim yang minoritas, telah 

menerapkan dan mengembangkan sistem finansial dan ekonomi Islam. Titik balik 

atau turning point dari intensi Inggris tersebut ialah dengan berdirinya Islamic Bank 

of Britain (IBB) pada tahun 2004. Keberadaan IBB menjadikan Inggris sebagai 

negara Barat (non-muslim) pertama yang memiliki kesungguhan untuk 

mengembangkan sistem finansial dan ekonomi Islam. Namun jauh sebelum itu, telah 

berdiri beberapa bank yang berbasis syariah di Inggris, antara lain, Albaraka 

International Bank (Bahrain) di tahun 1982, United Bank of Kuwait (AUB) 1996, dan 

pada 2003 HSBC Amanah.23 Sehingga menjadikan Inggris sebagai pemimpin utama 

di Eropa sebagai pusat finansial dan ekonomi Islam. 

Selain keberadaan umat muslim yang minoritas, nyatanya sistem finansial dan 

ekonomi Islam bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme yang 

dianut oleh Inggris. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meniadakan bunga (interest) 

sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Selain itu, ekonomi Islam 

memiliki kekhasan tersendiri yakni, menjadikan masyarakat luas sebagai obyek 
                                                        
23 United Kingdom Trade & Investment, “UK Excellence in Islamic Finance” (2014) 
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utamanya dengan menekankan kepada output berupa keadilan distribusi dan sosial.24 

Diketahui bahwa Inggris tidak hanya memiliki kepentingan secara ekonomi, namun 

juga terdapat kepentingan politik dalam pengembangan sistem finansial dan ekonomi 

Islam ini. Secara ekonomi Inggris memiliki kepentingan untuk menarik investasi dari 

negara-negara kawasan GCC (Gulf Cooperation Council).25 Penarikan investasi 

tersebut dilakukan melalui skema SWF (Sovereign Wealth Fund)26, FDI (Foreign 

Direct Investment), dan Petrodollar27. Namun, untuk FDI tidak terlalu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sistem finansial dan ekonomi 

Islam di Inggris. Hal itu dikarenakan minimnya jumlah FDI yang berasal dari Timur 

Tengah. 

Secara politik Inggris berupaya untuk menanggulangi adanya financial exclusion, 

yakni, kondisi suatu golongan masyarakat tertentu yang terekslusi dari aktivitas 

ekonomi karena perihal yang sangat mendasar seperti agama dan kemiskinan yang 

ekstrim.28 Menurut Anas Al-Tikriti, mantan Presiden Muslim Council of British 

(MCB), sebuah studi menunjukkan bahwa muslim Inggris bertempat tinggal disituasi 

dan daerah termiskin di antara minoritas agama lain di Inggris. 

Masyarakat muslim Inggris secara sosio-ekonomi merasa tidak terakomodasi dalam 

aktivitas ekonomi karena minimnya bank berbasis syariah maupun produk perbankan 

                                                        
24 Yanuar Priambodo, “Kepentingan Ekonomi dan Politik Inggris dalam Menerapkan Sistem Ekonomi 
dan Keuangan Islam (2004-2010)” Universitas Indonesia (2012) 
25 Ibid. 
26 SWF atau dana kekayaan negara ialah instrumen keuangan internasional yang dimiliki oleh negara 
untuk menginvestasikan sejumlah uang di negara lain. IMF mendefinisikannya sebagai kumpulan 
modal yang dikendalikan oleh pemerintah atau badan pemerintah terkait yang melakukan investasi 
terhadap aset negara lain untuk mencari keuntungan di atas free rate of return 
27 Pada tahun 1979 terjadi peristiwa oil boom, yakni melambungnya harga minyak dunia sehingga 
membawa keuntungan besar bagi negara penghasil minyak di Timur Tengah. Dana yang didaur ulang 
dalam bentuk investasi berupa aset keuangan internasional disebut petrodollar. 
28 Muhammad Hersi, “The Role of Islamic Finance in Tackling Financial Exclusion in the UK”, 
Durham University hlm 50 (2010) 
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syariah seperti mudharabah, murabahah, sukuk, dan takaful. Hal tersebut berdampak 

pada banyaknya masyarakat muslim enggan untuk menggunakan produk dan jasa 

perbankan konvensional. Selain itu, fenomena tersebut memiliki potensi menciptakan 

penghalang lain bagi masyarakat muslim Inggris untuk mengakses layanan perbankan 

dan aktivitas ekonomi di masa depan.29 

Kondisi seperti demikian di Inggris menunjukkan bahwa kaum minoritas juga dapat 

menentukan pola perkembangan ekonomi negaranya. Inggris mengadopsi sistem 

finansial dan ekonomi Islam tidak hanya karena rasionalitas atau keuntungan 

ekonomi saja, namun juga terdapat kepentingan politik yang turut mendasarinya. 

 
1.4.2 Aplikasi Motif Ekonomi dan Nonekonomi dalam Pariwisata 

Dari dua preposisi sebelumnya, bahwa pariwisata yang menawarkan dan kaya akan 

keindahan alam, nilai-nilai, budaya, dan gaya hidup komunitas tertentu sebagai 

sebuah identitas memiliki peran penting dalam industri pariwisata. Identitas khas 

yang dimiliki menjadi komponen penting dalam diferensiasi dan ekpansi pasar guna 

bersaing mendapatkan pasar yang ada. 

Dalam sektor pariwisata, kemampuan untuk mengembangkan diferensiasi merupakan 

salah satu kunci sukses suatu destinasi. Iklim yang ramah dan aktivitas wisata yang 

murah tidaklah cukup. Wisatawan menginginkan suatu pengalaman yang spesial, 

yakni satu set emosi yang khas dari suatu destinasi. Namun demikian pariwisata lebih 

dari sekadar statistik dan angka. Secara esensial, pariwisata merupakan aktivitas 

personal enrichment and development. Dengan berwisata memperluas pemikiran kita 

dengan adanya dialog dan menghormati suatu keberagaman. 

                                                        
29 Ibid 
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Sejak tahun 1960an pariwisata telah mengalami peningkatan yang bagus sebagai 

suatu kegiatan ekonomi. Namun beberapa dekade terakhir pariwisata telah mencapai 

kedewasaannya. Pertengahan tahun 1990an pariwisata secara global telah mengalami 

perubahan baik dari segi permintaan maupun destinasi. Di dalam pasar global yang 

terus bertumbuh dan kompetitif, konsep pariwisata berkelanjutan dan pencarian akan 

pengalaman yang unik menjadi sesuatu yang penting dalam industri pariwisata. Oleh 

karenanya diferensiasi dengan menekankan pada identitas suatu destinasi menjadi 

nilai atau keunggulan kompetitif tersendiri.30 

Pariwisata dengan aktivitasnya yang saling mengenal keberagaman dapat menjadi 

kesempatan untuk mempertahankan standardisasi sosio-kultural. Yakni sebagai 

elemen untuk mevisualisasikan, melestarikan, dan mereafirmasi 

(penegasan/pengakuan) terhadap suatu identitas individu maupun kelompok tertentu. 

Pariwisata juga dapat menjadi alat khusus unuk meproyeksikan dan melindungi 

atribut identitas sehingga membawa kepada para konsumen dengan tetap memberikan 

dampak yang positif secara sosial dan budaya. Dengan kata lain, selain memberikan 

keuntungan secara ekonomi, pariwisata dapat mempromosikan suatu kawasan dan 

komunitasnya sebagai destinasi yang aman dan damai. Yakni dengan menjunjung 

konsep pariwisata yang berkelanjutan. Menggabungkan tiga pilar utama, di antaranya 

memberikan keuntungan, namun tetap memperhatikan perlindungan terhadap 

lingkungan, dan yang tak kalah penting adalah mempromosikan serta melestarikan 

sosial dan budaya setempat.31 

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik, penulis akan menyajikan di bawah ini 

                                                        
30 Marien Andre. Tourism and Identity. Brussels : The Centre Maurits Coppieters. Hlm 17(2011) 
31 Ibid 
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mengenai pariwisata sebagai salah satu industri atau sektor ekonomi. Secara 

konseptual, Hunziker dan Krapf mendefinisikan pariwisata sebagai fenomena dan 

keterhubungan yang dihasilkan dari aktivitas perjalanan dan menginap yang bukan 

merujuk pada tinggal secara permanen dan bukan untuk mencari pekerjaan di tempat 

itu baik sementara maupun permanen.32 Definisi pariwisata dalam perkembangannya 

kemudian mengalami perdebatan terkait tempat atau destinasi yang dituju, berapa 

lama jangka waktu yang dihabiskan, dan tujuan apa yang melatarbelakangi wisata itu 

dilakukan. Hingga sebuah publikasi International Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 yang disusun oleh United Nation World Toursim Organization 

(UNWTO) bersama Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD), World Travel and Tourism Council (WTTC), dan International Labour 

Organization (ILO) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang 

dilakukan seseorang diluar lingkungan tempat tinggalnya dalam jangka waktu kurang 

dari satu tahun dan untuk tujuan tertentu seperti bisnis, berlibur, atau tujuan personal 

lain yang bukan bermaksud untuk bekerja di destinasi yang dituju.33 

Dari definisi tersebut, De Brabander membagi pariwisata dalam dua dimensi, yakni 

‘travel’ dan ‘stay’. Dimensi ‘travel’ dijelaskan melalui tiga sub-dimensi yang terdiri 

dari (1) Jarak: pendek, medium, dan jauh; (2) Origin: domestik dan internasional; dan 

(3) Moda transportasi; mobil, kereta, pesawat, kapal, dan lainnya. Sedangkan untuk 

dimensi ‘stay’ ada tiga klasifikasi (1) Durasi: kurang dari 24 jam dan lebih dari 24 

jam; (2) Tujuan: berlibur, bisnis, pertemuan, dan wisata personal lain seperti 

berkunjung ke keluarga, berkaitan dengan keagamaan, kesehatan, dan pendidikan; (3) 

                                                        
32 Dalam Norbert Vanhove, “Economic Characteristics of the Tourism Sector”, Economic 
Characteristics of the Tourism Sector, hlm 1-20 (Elsevier 2011) 
33 International Recommendations for Tourism Statistics (2008) 
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Akomodasi: hotel, rumah sewa, berkemah, apartemen sewa, dan lainnya.34 

Dapat dilihat dari dimensi pariwisata tersebut di atas, menunjukkan bahwa ada 

banyak aktor yang terlibat. Oleh karenanya dalam pariwisata, kebijakan tidak selalu 

menjadi monopoli negara. Jika multitude aktor dalam kebijakan pariwisata berada 

dalam lingkup negara maka dapat terjadi dua kemungkinan: kemungkinan pertama 

peran negara tidak penuh, melainkan lebih sebagai koordinator dari beragam aktor.35 

Kedua, negara memiliki kekuatan dan kontrol yang besar atas aktor-aktor lain. Jika 

kemungkinan kedua yang terjadi, struktur atau agen bisa bergeser peran menjadi 

partisipan dalam proses perencanaan dan operasi wisata.36  Pemerintah memiliki 

sejumlah pengaruh dalam pariwisata melalui kebijakan diantaranya adalah: insentif 

pada investasi, penentuan nilai pajak, penyediaan fasilitas, aktivitas pemasaran, 

penggunaan fasilitas publik sebagai salah satu atraksi, peraturan visa dan peraturan-

peraturan terkait, menghubungkan pariwisata dengan berbagai sektor dan 

mengembangkan pariwisata dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta.37 

Pariwisata sendiri sebagai aktivitas ekonomi memiliki karakteristik yang khas38, 

pertama ialah pariwisata sebagai industri. Industri pariwisata sebagai suatu istilah, 

jamak digunakan dalam berbagai laporan, pidato, artikel, maupun publikasi. Namun 

demikian, terdapat beberapa perdebatan apakah pariwisata merupakan suatu industri 

ataukah suatu sektor tersendiri. Pariwisata dapat dikatakan sebagai suatu industri 

karena memenuhi kriteria industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang 

                                                        
34 Op.Cit. Economic Characteristics of the Tourism Sector 
35 Jan Mosadele, “Political Economy of Tourism: Regulation Theory, Institutions and Governance 
Networks”, The Wiley-Blackwell Companion to Tourism, (t.t.)  
36 Noel Scott. “Tourism Policy: A Strategic Review”. Contemporary Tourism Reviews, Goodfellow 
Publishers (2011) 
37 Jan Mosadele, “Political Economy of Tourism: Regulation Theory, Institutions and Governance 
Networks”, The Wiley-Blackwell Companion to Tourism, (t.d.) 
38 Norbert Vanhove, “Economic Characteristics of the Tourism Sector”, Economic Characteristics of 
the Tourism Sector, (Elsevier 2011) 
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memproduksi barang atau jasa yang sama, atau memproduksi kelompok produk dan 

jasa yang sama, atau memproduksi produk dan jasa yang memiliki kesamaan bahan 

baku. Burkart dan Medlik mendukung eksitensi pariwisata sebagai suatu industri 

dengan menyatakan bahwa,39 

“Although it is difficult to apply to these services the normal concept of 
an industry – in view of the special nature and complexity of their 
respective contributions to the tourist product – they may be described as 
the tourist industry: they include that part of the economy which has a 
common function of supplying tourist needs. This enables us to link 
demand and supply in tourism and to analyse the impact of tourism on the 
economy.” 
 

Sebagai suatu industri, pariwisata memiliki lima sektor utama40. Pertama, sektor 

atraksi yang terdiri dari atraksi alam, atraksi kultural, theme parks, musium, taman 

nasional, taman margasatwa, kebun raya, situs-situs sejarah, pertunjukan atau 

hiburan, dan juga events. Kedua, sektor akomodasi yang terdiri dari hotel; motel; 

guest house; apartemen, vila, flat; dan bumi perkemahan. Ketiga, sektor transportasi 

yang terdiri dari perusahaan penerbangan, kereta api, bus, persewaan mobil dan 

kendaraan sejenis, dan perusahaan pelayaran. Keempat, sektor pengelola perjalanan 

yang terdiri dari agen perjalanan dan sejenisnya. Kelima, sektor pengelola destinasi 

yang terdiri dari kantor wisata nasional dan kantor wisata regional. 

Karakteristik ekonomi yang khas dari pariwisata selanjutnya ialah produk wisata 

bersifat amalgam atau memiliki keberagaman, bergantung dari sudut pandang 

penyedianya. Perusahaan penerbangan melihat jumlah tempat duduk atau kapasitas 

penumpang sebagai produk, berbeda halnya dengan pengelola hotel memandang 

kamar hotel sebagai produk wisata. Karakteristik ekonomi khas ketiga ialah, 

pariwisata memiliki kontrol atas dan dapat membantu Usaha Kecil dan Menengah 

                                                        
39 A. J Burkart dan S. Medlik. “Tourism. Past, present and future”, (London: Heinemann, 1974). 
40 Op.Cit. Economic Characteristics of the Tourism Sector 
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(UKM). Uang atau pendapatan yang diperoleh UKM cenderung menetap dan dapat 

mengalami perputaran di komunitas lokal dimana UKM atau destinasi wisata itu 

berada. Pariwisata merupakan elemen vital dalam terbentuknya lapangan kerja di area 

pedesaan dan kawasan yang kurang berkembang secara umum, salah satunya dengan 

adanya UKM. Sepatutnya diakui dibanyak negara berkembang, pariwisata sebagai 

pintu gerbang terbentuknya ‘kewirausahaan’, dan ini dianggap sebagai nilai positif 

pariwisata dalam proses pembangunan diberbagai negara dan juga kawasan. 

Karakteristik terakhir, alih-alih sebagai sebuah industri, pariwisata justru lebih dekat 

dengan aktivitas jasa atau pelayanan. Pariwisata dipandang demikian karena memiliki 

tiga ciri khas sebagai jasa. Pertama, pariwisata sifatnya intangible atau tidak dapat 

diraba dan disentuh. Kedua, pariwisata bersifat inseparability atau tidak dapat 

terpisahkan. Ini bermakna bahwa kegiatan produksi dan konsumsi berlangsung di 

satu tempat atau layanan milik produsen. Contohnya untuk menikmati Borobudur, 

wisatawan harus berkunjung kesana terlebih dahulu. Contoh lain adalah pesawat 

terbang, untuk bisa mengkonsumsinnya wisatawan perlu datang ke bandara dan 

kepemilikan pesawat tersebut ialah perusahaan penerbangan (misal, Garuda 

Indonesia). Ciri khas ketiga pariwisata sebagai aktivitas jasa adalah perishability atau 

tidak tahan lama. Dimisalkan hotel dengan jumlah kamar 200, memiliki kapasitas 

produksi 200 kamar untuk disewakan setiap harinya. Pengelola hotel mencoba untuk 

menjual kapasitas tersebut setiap harinya, namun ada sejumlah hari dalam setahun ia 

tidak berhasil mencapai jumlah maksimal. Tidak seperti barang pada umumnnya, 

pengelola hotel tidak dapat menyimpan kamar yang tidak terjual untuk stok esok hari 

atau minggu depan. Selain itu, pengelola hotel tidak bisa mengurangi kapasitas 

produksi. Singkat kata, kapastitas produksi yang tidak terjual pada hari tertentu akan 
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hilang dan tidak dapat diperoleh kembali. 

Produk pariwisata terdiri dari berbagai macam unsur yang berupa atraksi, fasilitas, 

transportasi, akomodasi, hiburan dan lain-lain. Dalam pariwisata, atraksi-atraksi yang 

memiliki berbagai bentuk seperti atraksi alam, atraksi kultural dan atraksi lainnya 

menjadi salah satu unsur terpenting. Banyak kawasan atau negara berkembang yang 

kaya akan atraksi alam atau buatan manusia. Pengembangan yang dilakukan 

berdasarkan atraksi itu menawarkan atau memberikan pariwisata beberapa 

keunggulan komparatif seperti halnya sektor ekonomi yang lain. 

Setidaknya ada lima keunggulan komparatif dari pariwisata41. Pertama, keunggulan 

komparatif ini berkaitan langsung dengan atraksi alam seperti gunung, pantai, 

matahari dan beragam atraksi kultural seperti kastil, gereja, candi. Atraksi-atraksi 

tersebut merupakan bahan baku yang dapat mendatangkan keuntungan sebagai 

atraksi berbiaya rendah. Sejalan dengan yang diutarakan oleh Mosse42: 

“Besides, the host country may have been endowed by nature with an 
abundance of readily marketable assets for whose enjoyment tourists are 
willing to pay: sandy beaches, picturesque sites (mountains and forests), a 
sunny climate, and the remnants of ancient civilizations. Out of the 20 
dollars, the tourist may well have gladly spent 5-6 dollars to enjoy these 
‘free utilities’, as Frederic Bastiat would have called them, on whose 
supply the host country did not have to spend a penny, either in local or in 
foreign currency.” 
 

Untuk mengimplementasikan keuntungan tersebut ialah dengan cara menciptakan 

nilai tambah yang lebih tinggi dalam menyediakan usaha-usaha dan pajak terkait. 

Keunggulan komparatif pertama ini sejatinya perlu diletakkan atau diaplikasikan 

pada konteks yang lebih luas dalam dua teori perdagangan internasional. Teori yang 

                                                        
41 Norbert Vanhove, “The Economic Impact of  Tourism”, Economic Characteristics of the Tourism 
Sector, (Elsevier 2011) 
42 R. Mosse´. Tourism and the balance of payments. Geneva: IUOTO. (1973). 
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pertama ialah Teori Faktor Pendukung yang dikemukakan oleh Heckscher dan Ohlin. 

Teori ini memposisikan spesialisasi pariwisata internasional suatu negara, akan 

terhubung secara langsung pada kelimpahan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan suplai produk wisata yang memiliki permintaan. Vellas dan 

Becherel menjelaskan faktor pendukung tersebut dalam tiga klasifikasi, pertama ialah 

sumber daya alam, warisan budaya dan kultural; kedua ialah sumber daya manusia; 

dan yang terakhir sumber daya kapital dan infrastruktur. Teori yang kedua ialah 

Keunggulan Absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith. Keunggulan absolut 

dalam perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting, Vellas dan 

Becherel menjelaskannya sebagai berikut,43 

“Certain countries have unique tourism resources which can be either 
exceptional natural sites, like the Grand Canyon, or, more usually, 
architectural or artistic resources known all over the world. These man-
made resources motivate tourists to visit a country. Their importance in 
terms of international tourism factors is determined by their uniqueness 
which gives a country a monopoly or a near-monopoly.” 
 

Keunggulan komparatif pariwisata yang kedua menyangkut konten impor, dimana 

terdapat sebuah keyakinan bahwa pada umumnya pariwisata memiliki konten impor 

yang lebih rendah. Alasannya cukup jelas, para wisatawan membeli jasa yang dapat 

disediakan oleh penduduk setempat sendiri. Mosse mendukung sudut pandang ini 

dengan menyatakan “sebagai sumber devisa, pariwisata setara dengan industri ekspor 

lainnya, namun satu yang membedakan yakni indsutri ekspor lain membutuhkan 

biaya input yang mahal.” Keunggulan komparatif ketiga adalah, pariwisata 

menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ini bersamaan 

dengan prospek bagus yang dimiliki dan elastisitas pendapatan yang tinggi, 

menjadikan pariwisata sebagai sektor yang istimewa sebagai sarana atau isntrumen 

                                                        
43 F. Vellas dan Be´cherel, L. International tourism. London: MacMillan Press. (1995). 
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pembangunan ekonomi. 

Keempat, pariwisata memiliki efek stabilisasi pada aktivitas ekspor. Kondisi pasar 

ekspor pada bahan mentah seringkali tidak stabil dan menyebabkan pendapatan dari 

luar negeri menjadi tidak menentu. Namun perihal tersebut tidak terjadi pada produk 

pariwisata, baik dalam hal volume mapun harganya. Selain itu harga bahan mentah 

secara umum ditentukan atau diatur oleh harga pasar dunia dan dikenakan ketentuan 

serta syarat perdagangan. Pariwisata massal menghasilkan sejumlah devisa yang 

signifikan, yang memungkinkan negara untuk mengimpor barang-barang manufaktur. 

Namun bukan tanpa celah, pariwisata juga memiliki kekurangan yakni sangat sensitif 

terhadap masalah domestik, peristiwa politik, penyebaran penyakit, berita buruk, dan 

lain-lain. Pariwisata membutuhkan intensitas atau jumlah tenaga kerja yang tinggi 

untuk menjalankan sektor transportasi, akomodasi, dan bentuk jasa lain. Sehingga 

pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat-karya sebagai 

keunggulan komparatif terakhir. 

Dari pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang ditawarkan pariwisata 

memiliki kekhasannya sendiri daripada industri atau sektor ekonomi yang lain. Yakni 

berupa pengalaman menikmati atraksi-atraksi baik tangible maupun intagible seperti 

atraksi alam, budaya, peninggalan sejarah, nilai-nilai (keyakinan) yang berbeda 

dengan kawasan atau negara lain. 

 
1.4.3 Aplikasi Motif Ekonomi dan Nonekonomi dalam Pengembangan 

Pariwisata Halal di Thailand 

Thailand dengan demografis yang ada, melekat identitas sebagai negara yang 

penduduknya beragama Budha terbesar di Asia Tenggara. Namun demikian, dalam 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BUSINESS AS USUAL ... DAWUD KUSUMA DWIJAYADI



23 
 

pengembangan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi dan salah satu sumber 

pendapatan negara Thailand menawarkan preferensi pariwisata yang berbeda, yakni 

Muslim-friendly atau Pariwisata Halal. Upaya Thailand dalam mengembangkan 

preferensi wisata ini memiliki nilai strategis dan tentu saja unik, karena keberadaan 

kelompok Muslim termasuk minoritas. Dan tidak dipungkiri memiliki rekam jejak 

yang kurang harmonis antara Pemerintahan Kerajaan Thailand dengan umat Muslim 

khususnya di kawasan Selatan. 

Selain motif ekonomi melalui diferensiasi dan ekspansi pasar, pengembangan 

Pariwisata Halal oleh Thailand memiliki motif yang lain. Yakni dimensi sosial-

budaya dan politik yang memiliki intensi bahwa pariwisata sebagai instrumen 

perdamaian. Berikut ini penulis sajikan tinjauan literatur yang dapat memperkuat 

preposisi yang penulis ajukan bahwa Pariwisata Halal yang dikembangkan Thailand 

memiliki motif non-ekonomi. 

Di antara beragam aktivitas ekonomi, pariwisata termasuk salah satunya. Pariwisata 

menurut Vanhove sebagai wujud perdagangan internasional memiliki keunggulan 

komparatif yang khas selain mendatangkan keuntungan-keuntungan secara materi. 

Untuk menjalankan sektor transportasi, akomodasi, dan bentuk jasa lainnya, 

pariwisata membutuhkan kuantitas tenaga kerja yang tinggi dan menawarkan 

lapangan pekerjaan yang bersifat padat-karya.44 Kondisi demikian memiliki 

signifikansi dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

dan memberikan kontribusi untuk konservasi sumber daya alam dan pertukaran 

budaya. Karena itu pula, industri pariwisata dapat menjadi fasilitator untuk 

                                                        
44 Norbert Vanhove, “The Economic Impact of  Tourism”, Economic Characteristics of the Tourism 
Sector, (Elsevier 2011) 
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mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan terwujudnya sebuah perdamaian 

positif.45 

Terkait pembangunan berkelanjutan ialah kekhasan lain dari pariwisawa, yakni dapat 

berdampak baik bagi berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Yang 

mana dalam pariwisata, produk-produknya banyak yang disediakan oleh UKM dan 

dikelola oleh masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari UKM cenderung menetap 

dan dapat mengalami perputaran di komunitas lokal, ditempat UKM atau destinasi 

wisata itu berada. Dengan begitu pariwisata merupakan elemen vital dalam 

terbentuknya lapangan kerja di area pedesaan dan kawasan yang kurang berkembang 

secara umum, salah satunya dengan adanya UKM. Sepatutnya diakui dibanyak 

negara berkembang, pariwisata sebagai pintu gerbang terbentuknya ‘kewirausahaan’, 

dan ini dianggap sebagai nilai positif pariwisata dalam proses pembangunan 

diberbagai negara dan juga kawasan.46 

Menurut Honey dan Gilpin, semakin gencar berbagai institusi internasional yang 

mempunyai fokus pariwisata, akademisi dan profesional lain yang terlibat dalam 

industri pariwisata, menjadi tertarik untuk melihat potensi wisata dalam menciptakan 

perdamaian, terutama karena keunggulannya sebagai industri yang telah mengglobal. 

Asumsi utama di balik gagasan pariwisata dapat mewujudkan perdamaian adalah, 

ketika orang sering bepergian ke berbagai penjuru dunia, hal itu membantu mereka 

untuk mengenal orang-orang baru, budaya baru, dan nilai-nilai baru. Pengalaman 

tersebut mampu meningkatkan pemahaman bersama di antara orang-orang yang 

tinggal dengan beragam latar belakang budaya. Selain itu, pariwisata juga 

                                                        
45 Ian Kelly. “Introduction to Peace through Tourism”, dalam IIPT Occasional Paper No.1, 2006, 
http://www.iipt.org/educators/OccPap01.pdf (diakses pada 26 September 2016) 
46 Norbert Vanhove, “The Economic Impact of  Tourism”, Economic Characteristics of the Tourism 
Sector, (Elsevier 2011) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BUSINESS AS USUAL ... DAWUD KUSUMA DWIJAYADI



25 
 

menguntungkan negara-negara host-countries secara ekonomi dan politik.47 

Persoalan pariwisata dan perdamaian sejatinya bukanlah temuan baru. Pariwisata 

sebagai kekuatan untuk mendorong dan mewujudkan perdamaian dan pemahaman 

budaya yang lebih baik, sudah dipromosikan sejak lama dalam penelitian-penelitian 

pariwisata. Sebagai contoh, di awal tahun 1925 dalam pembukaan International 

Congress of Official Associations of Tourist Propaganda di Den Haag, Belanda, 

Profesor Wim Treub menekankan pada pentingnya sebuah perjalanan atau 

bepergian48. Sehingga orang-orang dengan beragam latar belakang dapat memahami 

dan saling mengenal satu sama lain. Fenomena seperti demikian juga didukung oleh 

contact hypotesis/theory yang menjelaskan bahwa pertemuan antara berbagai 

kebudayaan memiliki kontribusi dalam pemahaman bersama yang lebih baik dan 

mendorong terwujudnya perdamaian. Dengan adanya pertemuan diharapkan 

terciptanya dialog yang meruntuhkan tembok-tembok dan hambatan budaya. Nilai-

nilai toleransi dan sikap saling menghormati juga didorong untuk diimplementasikan. 

Terdapat tiga model pengembangan pariwisata yang memiliki peran penting dan 

ditujukan untuk membangun serta menciptakan perdamaianan. Tiga model tersebut 

diantaranya, pariwisata alternatif, pariwisata bertanggung jawab (responsible 

tourism), dan pariwisata berkelanjutan. Ketiga model tersebut memiliki definisnya 

masing-masing, namun ketiganya sama-sama memiliki beberapa prinsip dan 

indikator untuk proses implementasi. Ketiga model tersebut memiliki dasar etika 

yang sama yakni memperhatikan lingkungan dimana pariwisata itu berada. Sehingga 

                                                        
47 Martha Honey dan Raymond Gilpin. Special Report on “Tourism in the Developing World: 
Promoting Peace and Reducing Poverty”. (Washington DC: United State Institute of Peace, 2009) 
48 Cordula Wohlmuther dan Werner Wintersteiner, Tourism and Peace – an Emerging Field of Action 
and Research dalam “International Handbook on Tourism and Peace”, (Austria: Drava Verlag, 2014) 
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tidak mengalami penyalahgunaan dan menanggung akibat buruk lainnya. Ketika 

lingkungan tersebut ditangani secara inklusif, hal ini berarti mendorong penduduk 

setempat untuk terlibat dalam semua tahap dan proses pariwisata.49 

Model pertama pariwisata alternatif, menurut Macleod mendefinisikannya sebagai 

sebuah konsep dapat ditelusuri kembali melalui Manila International Workshop 1980 

yang digelar sebagai tanggapan atas keprihatinan tentang pengembangan pariwisata50. 

Dari berbagai definisi yang ada dicoba untuk padupadankan, bahwa pariwisata 

alternatif mengupayakan agar keadilan dan kemerataan tercipta, memungkinkan 

adanya pertemuan yang bermakna dengan penduduk setempat yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip lingkungan yang sehat, kepekaan terhadap budaya dan tradisi 

keagamaan. Sehingga memberikan sarana kepada masyarakat untuk memperoleh 

keuntungan yang layak dan setara dari hasil aktivitas pariwisata. Oleh karenanya, 

Macleod menyatakan bahwa pariwisata alternatif memiliki dampak ekonomi dan 

sosial-budaya yang signifikan bagi masyarakat setempat. 

Model kedua, responsible tourism, masif dikenal semenjak Cape Town Declaration 

2002 yang merekomendasikan beberapa prinsip untuk ekonomi, lingkungan, dan 

sosial yang bertangung jawab dalam pengembangan pariwisata.51 Responsible 

tourism memiliki pendekatan etika yakni melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

dalam proses pembangunan pariwisata, dari para perencana dan manajer sampai 

penduduk setempat, pemerintah dan pelaku bisnis sampai agen perjalanan dan 

wisatawan. Bentuk atau model pengembangan pariwisata yang kedua ini sejalan 

dengan pariwisata berkelanjutan. 

                                                        
49 Ibid. p.33 
50 Ibid 
51 Ibid. p.34 
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Pendekatan pariwisata berkelanjutan diperkenalkan pertama kali dalam Global 

Conference on Tourism yang bertajuk “Tourism a Vital Force for Peace” yang digelar 

di Vancouver pada tahun 1988.52 Pariwisata berkelanjutan dapat dilihat dari dua sisi, 

pertama, dari sisi konsumen dan produsen pariwisata. Yakni mengupayakan sektor 

pariwisata dapat terus berlanjut sehingga memberikan pendapatan bagi produsen dan 

bagi konsumen dapat menikmatinya. Kedua, dari sisi pembagunan berkelanjutan, 

yakni menjadikan pariwisata untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan lingkungan 

yang lebih luas. Pada prinsipnya praktek-praktek berkelanjutkan harus 

memperhatikan sistem nilai yang berlaku dan masyrakat yang ada. Selain itu, 

mengontrol pariwisata agar melindungi lingkungan, budaya, dan masyarakat. 

 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang disusun, meskipun penduduk Muslim yang 

ada merupakan minoritas, Thailand mengadopsi Pariwisata Halal sebagai upaya 

pengembangan industri pariwisata negaranya tidak hanya karena motif ekonomi atau 

sebagai bisnis pada umumnya. Pengembangan Pariwisata Halal lebih kepada kegiatan 

bisnis yang juga memiliki tujuan atau motif non-ekonomi. Motif ekonomi dalam 

pengembangan Pariwisata Halal yakni sebagai bentuk diferensiasi dan ekpansi pasar. 

Sedangkan motif non-ekonomi dalam hal ini sebagai tujuan atau kepentingan politik, 

yakni mendorong masyarakat yang insklusif dan dapat mewujudkan perdamaian 

khususnya di Thailand Selatan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Operasionalisasi Konsep 

                                                        
52 Ibid 
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1.6.1.1.  Diferensiasi 

Konsep diferensiasi produk telah lama dibahas dalam beberapa literatur. Salah satu 

pelopor pemikiran pemasaran Shaw pada tahun 1912 menggambarkan strategi 

diferensiasi produk ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Chamberlin 

secara sederhana menjelaskan bahwa diferensiasi produk ialah pembeda barang atau 

jasa dari penjual lain yang penting bagi konsumen dan mengantarkan atau 

menawarkan bentuk preferensi lain. Porter juga sepakat dengan yang disampaikan 

oleh Chamberlin bahwa diferensiasi produk dapat berupa produk fisik dan produk 

nonfisik. Samuelson juga mengakui bahwa diferensiasi produk dapat menjadi 

tanggapan nyata terhadap kebutuhan konsumen yang berbeda.53 

Diferensiasi produk menentukan karakteristik produk dan membuatnya unik bagi 

konsumen. Menciptakan produk terdiferensiasi yang sesuai dengan target pasar dapat 

membantu membangun keunggulan kompetitif. Strategi diferensiasi melibatkan 

produsen untuk menciptakan produk  atau layanan, yang dianggap unik dalam 

beberapa aspek sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi. Dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen, kualitas  menjadi faktor pembeda utama di antara produk lain. 

Sehingga, konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang memenuhi ukuran, 

selera, gaya, kebutuhan, atau ekspresi individual mereka.54 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan diferensiasi ialah Pariwisata Halal. 

Pariwisata Halal dikembangkan sebagai diferensiasi produk untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen khususnya bagi wisatawan Muslim. Wisatawan Muslim 

                                                        
53Peter R. Dickson dan James L. Ginter. "Market Segmentation, Product Differentiation, and 
Marketing Strategy". Journal of Marketing,Vol. 51, No. 2 (1987) : hlm. 1-10 
54Joy I. Dirisu et, al. "Product Differentiation: A Tool of Competitive Advantage and Optimal 
Organizational Performance (A Study of Unilever Nigeria PLC)". European Scientific Journal, Vol.9, 
No.34  (2013) : hlm. 258-281 
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memiliki kebutuhan, ukuran, gaya, nilai-nilai, dan ekspresi yang berbeda dengan 

wisatawan pada umumnya. Oleh karena itu, Pariwisata Halal hadir sebagai preferensi 

pariwisata yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. 

1.6.1.2. Ekspansi Pasar 

Strategi ekpansi pasar dikembangkan dengan baik yakni dengan memberikan 

panduan mengenai cara pengembangan bisnis (ekspor, joint ventures dan full 

ownership) dan target pasar untuk memperluas. Ekpansi pasar ditujukan untuk 

memperluas ke pasar yang baru atau melakukan peningkatan di pasar yang sekarang 

ini menjadi target. (Hal.259) Sebagian besar literatur berfokus pada tiga mode 

ekspansi pasar yang berbeda, yakni (1) full ownership; (2) joint ventures; dan (3) 

mengekspor. 

Kepemilikan penuh (full ownership) dapat dilakukan dengan menggabungkan, 

mengakuisisi atau membangun fasilitas baru di pasar sasaran. Joint ventures 

melibatkan pengaturan ekspansi koperasi yang menyediakan akses ke pasar dengan 

menawarkan hak kepada pemegang lisensi atau mitra untuk memproses, teknologi, 

manajemen, merek dagang, hak paten, rahasia dagang atau barang berharga lainnya 

dengan biaya atau royalti. Sedangkan mengekspor yakni melakukan peningkatan 

distribusi produk ke pasar yang berada di luar lokasi di mana produk diproduksi.55 

Strategi ekspansi menangani identifikasi, analisis, dan pemilihan pasar ekspor; 

penentuan jumlah pasar untuk beroperasi; dan definisi karakteristik yang diinginkan 

dari pasar ini. Terdapat dua pendekatan terkait ekspansi pasar berupa ekspor, yakni 

pasar yang terkonsentrasi dan pasar yang tersebar. Katsikeas dan Leonidou 

mendefinisikan pasar terkonsentrasi sebagai fokus strategis dan alokasi sumber daya 

                                                        
55Gary J. Robinson dan William J. Lundstrom.  "Market expansion strategy: development of a 
conceptual market expansion decision scorecard". Strategic Change, Vol. 12 (2003) : hlm. 259-272 
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untuk melakukan ekspor di beberapa pasar tertentu dengan cermat. Mereka 

mendefinisikan pasar tersebar, atau diversifikasi, seperti mengekspor ke sebanyak 

mungkin pasar, tanpa fokus khusus pada pasar ekspor tertentu. Perbedaan utama 

antara kedua pendekatan strategis tersebut adalah tingkat ekspansi pasar ekspor yang 

diadopsi. Namun, tersirat bahwa dalam jangka panjang, jumlah pasar yang dilayani 

oleh konsentrator pasar dan penyebar pasar mungkin tidak berbeda secara 

signifikan.56 

Pada penelitian ini karena berupa pariwisata, mode ekspansi pasar yang dimaksud 

ialah ekspor. Ekpansi pasar yang dimaksud ialah merujuk pada pasar Muslim. 

Dimana pasar Muslim memiliki karakteristik khas sehingga preferensi pariwisata 

diadaptasi dengan kebutuhan atau sesuai dengan nilai-nilai mereka. Pariwisata Halal  

dengan berlatar Thailand didistribusikan, diekspor, atau dikenalkan untuk 

mendapatkan pasar wisatawan Muslim yang sedang berkembang. 

 

1.6.1.3. Masyarakat Inklusif 

Istilah masyarakat inklusif (inclusive society) belum banyak digunakan oleh kalangan 

akademisi, hingga berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk 

Pembangunan Sosial pada tahun 1995 di Copenhagen.57 KTT tersebut mendefinisikan 

masyarakat inklusif sebagai ‘masyarakat untuk semua’ dimana setiap individu, 

masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab serta memiliki peran aktif. 

Masyarakat yang inklusif didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia, yakni semua 

manusia dilahirkan dengan kebebasan dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. 

                                                        
56Evangelia S. Katsikea  Et, al. "Export Market Expansion Strategies of Direct-Selling Small and 
Medium-Sized Firms: Implications for Export Sales Management Activities".  Journal of 
International Marketing Vol. 13, No. 2 (2005) : hlm. 57–92 
57 William Avis, “Evidence for the Added Value of an Inclusive Societies Approach”, GSDRC 
Helpdesk Research Report, (2015) 
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Manusia dikaruniai akal dan hati nurani, oleh karenanya harus bertindak kepada satu 

sama lain dengan semangat persaudaraan. Hal ini mengkondisikan sebuah masyarakat 

yang semua anggotanya (terlepas dari latar belakang mereka) mampu dan termotivasi 

untuk berpartisipasi dalam beragam kegiatan kemasyarakatan, sosial, ekonomi, dan 

politik.58 

Keadaan yang diidealkan tersebut dapat berlangsung bilamana hukum, peraturan, dan 

kerangka kebijakan bersifat infklusif, menegakkan dan mendorong keadilan dan 

proses yang inklusif di semua bidang pelaksanaan. Sehingga akses yang sama 

terhadap pendidikan, ruang publik, fasilitas, dan informasi dapat terjamin. Selain itu 

keragaman budaya dan pluralitas yang ada dihormati dan diakomodasi.59 

Club de Madrid mengartikulasikan istilah masyarakat inklusif sebagai ‘shared 

society’, yakni setiap orang mempunyai kapasitas yang sama untuk berpartisipasi dan 

mendapatkan manfaat dari peluang ekonomi, politik, dan sosial.60 Kapasitas tiap 

individu tersebut tanpa memandang ras, suku, agama, bahasa, jenis kelamin, atau 

atribut lainnya. Dan sebagai konsekuensi hubungan antara kelompok yang ada 

diharapkan hidup berdampingan secara damai. 

Berikut ini ada sepuluh elemen-elemen penting untuk menciptakan masyarakat 

inklusif. Pertama, menjunjung hak asasi manusia, kebebasan, dan taat akan aturan 

hukum. Setiap anggota masyarakat diperlakukan sama di mata hukum, dengan tidak 

memandang kemampuan ekonomi, status politik atau sosial. Instrumen hukum 

menjamin prinsip-prinsip yang memberikan kesempatan yang sama, adil, dan setara 
                                                        
58 UNDESA, “Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration”, 
(2009) 
59 Ibid. p.9 
60 William Avis, “Evidence for the Added Value of an Inclusive Societies Approach”, GSDRC 
Helpdesk Research Report, (2015) 
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bagi semua warga negara. Kedua, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan sipil, 

sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga, keberadaan masyarakat sipil yang kuat untuk 

turut berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik dan lembaga-lembaga yang 

akuntabel. Keempat, kesempatan untuk mendapatkan akses dan manfaat dari 

infastruktur dan fasilitas publik.61 

Elemen kelima ialah mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses 

informasi publik. Keenam, keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. 

Pengalokasian dan pemanfaatan terhadap sumber daya inilah yang menentukan 

apakah masyarakat lebih terintegrasi dan inklusif, atau justru terjadi eksklusifitas, 

polarisasi, dan disintegrasi. Elemen yang ketujuh yakni adanya toleransi dan saling 

menghormati terhadap keberagaman budaya. Kedelapan, keadilan dalam akses 

pendidikan sehingga memberikan kesempatan untuk mempelajari sejarah dan budaya 

antara masyarakata yang satu dengan yang lain. Kesembilan, kepemimpinan yang 

efektif, yakni melibatkan peran serta masyarkat, adanya transparansi dan juga 

akuntabilitas. Elemen yang terakhir, memberikan akses terhadap masyarakat untuk 

saling berbagi, memahami, dan berkontribusi dalam menyusun sejarah atau kisah 

positif masyarakat yang inklusif di masa depan.62 

Namun jika negara atau pemerintah tidak dapat menyertakan peran serta masyarakat 

dalam jangka panjang justru akan memunculkan berbagai konsekuensi. Konsekuensi 

tersebut diantaranya ialah, meningkatnya ketidakamanan (insecurity) dan 

ketidakstabilan (instability), bertambahnya tingkat kejahatan, brain drain, emigrasi, 

konflik sosial, konflik kekerasan, meluasnya pemukiman kumuh, terpecahbelanya 

                                                        
61 UNDESA, “Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration”, 
(2009) 
62 Ibid. 
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masyarakat, dan bahkan disintegrasi.63 

Masyarakat inklusif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah terbebasnya dari 

alienasi dan dapat turut berpartisipasi dalam proses ekonomi, sosial, dan politik. 

Sehingga warga negara yang berada di Thailand Selatan tidak lagi termarginalisasi 

karena alasan pembangunan yang terlalu berfokus pada pusat administrasi. 

 

1.6.1.4. Perdamaian 

Perdamaian menurut Miller ialah sebuah kondisi politik yang menjamin keadilan dan 

stabilitas sosial melalui lembaga formal dan informal, praktik-praktik serta norma-

norma yang ada. Terdapat enam kondisi untuk dapat mencapai dan memelihara 

perdamaian. Pertama, adanya perimbangan kekuasaan politik di dalam dan di antara 

berbagai kelompok di masyarakat, negara, kawasan regional, atau bahkan dunia. 

Kedua, adanya legitimasi kepada pembuat dan pelaksana keputusan dari kelompok 

mereka masing-masing maupun orang-orang dari pihak eksternal dengan mendorong 

transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, diakui dan dihargainya hubungan 

interpendensi antara kelompok-kelompok yang membina kerjasama jangka panjang 

selama periode kesepakatan, ketidaksepakatan, keadaan normal, dan krisis. Keempat, 

adanya lembaga yang handal dan terpercaya untuk meyelesaikan konflik. Kelima, 

adanya rasa saling menghormati dan kesetaraan. Terakhir, adanya pemahaman 

bersama terhadap hak, kepentingan, intensi, dan fleksibilitas.64 

Perdamaian dapat dipahami dalam beberapa sudut pandang, sejalan dengan dampak 

perdamaian pada banyaknya aspek kehidupan. Perdamaian dapat terjadi di dalam 

                                                        
63 William Avis, “Evidence for the Added Value of an Inclusive Societies Approach”, GSDRC 
Helpdesk Research Report, (2015) 
64 Christopher E. Miller, “A Glossary of Terms and Cocepts in Peace and Conclict Studies”, 
(University for Peace, 2005) 
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maupun di antara individu, kelompok, negara, kawasan regional, maupun peradaban. 

Banyak institusi atau perguruan tinggi melakukan studi tentang perdamaian. Namun 

sesungguhnya yang mereka lakukan ialah studi tentang perang, menghitung 

kekerasan dan konflik, menganalisisnya lalu melihat bagaimana hal itu berakhir 

melalui gencatan senjata. Dalam proses gencatan senjata, pihak ketiga mungkin dapat 

berperan. Yakni memberikan hukuman ketika gencatan senjata dilanggar, dan 

memberikan penghargaan ketika hal itu tidak dilakukan.65 

Proses ini sejatinya bukan pendekatan yang baik dalam perdamaian. Perdamaian 

merujuk adanya hubungan positif diantara berbagai pihak. Perdamaian akan terwujud 

dengan adanya sikap saling menghormati,  menjaga martabat, menjunjung kesetaraan,  

dan adanya hubungan timbal balik dalam bidang budaya, ekonomi, dan pemerintahan 

(negara).66 Seringkali kata perdamaian disalahgunakan, dan karena definisinya yang 

tidak baku serta sulit untuk dikonseptualisasikan, menjadikan perdamaian dianggap 

tidak nyata dan utopis. Kata perdamaian memunculkan gambaran tentang harmoni 

dan kebahagiaan dalam arti psikologis, sosial, dan politik. Namun hal tersebut 

tampaknya bertentangan dengan realitas dunia yang kacau dan tidak harmonis. 

Penelitian terhadap perdamaian ialah suatu upaya untuk mencapai dunia yang damai 

dan tentram atau setidaknya bebas dari kekerasan. Penelitian ini mengusung 

perjuanga normatif menuju perdamaian, baik dalam hubungan internasional dan juga 

politik dalam negeri.67 

                                                        
65 Johan Galtung, “Peace and Conflict Studies as Political Activity”, dalam Critical Issues in Peace 
and Conflict Studies eds.Thomas Matyok et al., (Maryland: Rowman & Littlefield Education, 2011) 
66 Ibid. 
67 Baljit Singh Grewal, “Johan Galtung: Positive and Negative Peace”, (Auckland: Auckland 
University of Technology, 2003) 
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Perdamaian kemudian terbagi menjadi dua bagian, yakni perdamaian negatif dan 

perdamaian positif yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti pioner 

tentang perdamaian, Johan Galtung. Sejarah terbaginya perdamaian menjadi dua, 

berawal dari tahun 1950an ketika penelitian terhadap perdamaian terlalu fokus pada 

kekerasan langsung (direct violence) seperti penyerangan dan peperangan yang 

didominasi oleh Amerika Utara. Hingga pada tahun 1960an Galtung mengembangkan 

konsep dari kekerasan menjadi kekerasan lansung, stuktural dan kultural. 

Berkembangnya definisi kekerasan tersebut menjadikan definisi perdamaian turut 

berkembang pula.68 Kekerasan langsung menunjukkan kapabilitas dan intensinya 

melalui partisipasi dalam berperang dan membuat hegemoni. Sedangkan kekerasan 

struktural ialah adanya posisi lebih tinggi atau lebih rendah dalam sebuah hierarki 

yang menyebabkan adanya eksploitasi, represi, dan alienasi. Kekerasan kultural 

sendiri merupakan budaya pembenaran terhadap kekerasan langsung dan struktural.69 

Johan Galtung memaknai perdamaian negatif dengan absennya kekerasan langsung di 

dalam atau di antara negara yang melibatkan pasukan militer dan tidak adanya 

pembunuhan masal terhadap kelompok tertentu. Sedangkan perdamaian positif, tidak 

adanya penderitaan yang disebabkan oleh struktur ekonomi dan politik dalam bentuk 

eksploitasi, represi, dan alienasi. Selain itu adanya bentuk kerjasama, menjunjung 

keadilan dan kesetaraan terhadap gender, ras, kelas, dan keluarga, adanya budaya 

damai, serta mengupayakan dialog.70 Oleh karenanya menurut Galtung, negative 

peace tidak mampu bertahan lama atau memiliki potensi terbuka untuk kembali 

berkonflik. Perdamaian yang terjadi tidak diikuti dengan agenda rekonsiliasi, 

                                                        
68 Ibid. 
69 Johan Galtung dan Dietrich Fischer, “Positive and Negative Peace”, dalam Johan Galtung: Pioneer 
of Peace Research, (Berlin:  Springer, 2013) 
70 Ibid. 
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menjunjung keadilan dan menyusun kesepakatan baru diantara masyarakat.71 

Sedangkan positive peace dapat mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. 

Perdamaian dalam penelitian ini merujuk pada perdamaian positif. Perdamaian yang 

tidak sekadar bebas dari kekerasan fisik namun juga bebas dari bentuk eksploitasi, 

represi, dan alienasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dengan 

senantiasa menjunjung keadilan dan kesetaraan hingga terwujud perdamaian yang 

berkelanjutan. 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif dengan menjelaskan 

hubungan kausal variabel-variabel berdasar kerangka pemikiran untuk menguji 

hipotesis.72  

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari tahun 1998 di mulai saat Thailand mengafirmasi identitas 

Islam dan nilai-nilainya. Pada tahun 1998, Kementerian Industri Thailand 

mengadopsi standar Codex Halal sebagai standar halal nasional yang berujung pada 

pembentukan badan dan juga sertifikasi halal untuk pangan. Batas akhir dari 

penelitian ini  sampai tahun 2016, dimana kebijakan yang mendukung Pariwisata 

Halal diberlakukan. Namun penulis juga akan melakukan penelitian pada data-data 

sebelum tahun 1998 untuk melihat secara utuh dan komprehensif, baik perkembangan 

konflik yang terjadi di kawasan Thailand Selatan, industri halal, industri pariwisata, 

dan pariwisata halal di Thailand itu sendiri. 
                                                        
71 Cordula Wohlmuther dan Werner Wintersteiner, Tourism and Peace – an Emerging Field of Action 
and Research dalam “International Handbook on Tourism and Peace”, (Austria: Drava Verlag, 2014) 
72Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Unpar, 2006, 28. Lihat juga penjelasan Burhan 
Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuatitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga 
University Press, 2001, 51.  
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1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, yaitu mengumpulkan 

data-data sekunder dari berbagai referensi73, diantaranya buku, jurnal, artikel-artikel 

dalam buku/majalah/surat kabar, dokumen pemerintah atau makalah yang 

dipublikasikan, internet, arsip dan laporan, hasil survei yang ada sebelumnya serta 

referensi lainnya. 

 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, digunakan 

dalam menganalisis data-data yang berupa informasi dengan bentuk kumpulan kata 

atau yang memiliki sifat kualitatif. Data-data ini dihubungkan satu dengan lainnya 

untuk menunjukkan sebuah kejelasan setelah melalui proses reduksi, penyajian, 

interpretasi dan seterusnya74. 

 
1.6.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini akan terbagi ke dalam lima bab.  Bab I berisi pendahuluan yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka 

pemikiran, hipotesis dan metodologi penelitian. Bab II berisi narasi mengenai 

Perkembangan dan Prospek Pariwisata Halal di Pasar Global dan Kawasan. Bab III 

berisi narasi mengenai Kebijakan Pendahulu, Konteks Situasi, dan Inisiasi Program. 

Bab IV merupakan analisis, pembuktian hipotesis, dan BAB V berisikan kesimpulan. 

 

                                                        
73 Roselle dan Spray, “Research and Writing”,23-28. Terdapat beberapa sumber lain yang bisa 
digunakan, lihat Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 266-268, dan Burhan Bungin, Metodologi 
Penelitian Sosial: Format-format Kuatitatif dan Kualitatif, 128. 
74 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 311. Liat juga Burhan Bungin, Metodologi Penelitian 
Sosial: Format-format Kuatitatif dan Kualitatif, 284-285. 
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BAB II 

Perkembangan dan Prospek Pariwisata Halal 

di Pasar Global dan Kawasan 

 
Pada bab ini penulis menampilkan transformasi Pariwisata Halal yang bermula dari 

Religious dan Pilgrimage Tourism yang cenderung berbasis kepada destinasi, lalu 

berkembang menjadi Islamic Tourism yang menekankan pada aktor yang terlibat, dan 

barulah kemudian Pariwisata Halal  hadir dengan berbasis kepada value. Pada bab ini 

pula digambarkan keberadaan atau prospek Pariwisata Halal  secara global kemudian 

dikerucutkan pada satu kawasan tertentu yakni Asia Tenggara 

 

II.1 Asal Muasal dan Perkembangan Pariwisata Halal 

II.1.1 Religious dan Pilgrimage Tourism 

Religious dan Pilgrimage Tourism merupakan cikal bakal dari munculkan konsep 

Pariwisata Halal yang akan dijelaskan nanti dibagian ketiga. Pariwisata pada bentuk 

ini berfokus pada destinasi yang menjadi tujuan pengunjung. Yakni tempat-tempat 

yang penting, diyakini suci, dan memiliki nilai sejarah sesuai ajaran agama. 

 
Wisata Religi merupakan yang tertua dari jenis pariwisata di dunia. Antropolog dan 

arkeolog menemukan bukti bahwa misalnya Stonehenge dan lukisan-lukisan 

penghuni gua memiliki fungsi yang sama dengan tempat keagamaan saat ini. 

Sepanjang sejarah, agama-agama telah mengantarkan para penganutnya untuk saling 

terhubung dan bepergian ke monumen atau tempat-tempat suci. Tempat tersebut 

dapat berupa ruang mikro seperti pemakaman dan altar, ruang makro seperti 

Yerusalem, Mekah, atau bahkan seluruh bangsa seperti Israel. Wisata Religi juga 

dapat berupa situs alam seperti pegunungan atau danau, atau bangunan buatan 
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manusia seperti kuil dan Sinagog.75 

 
Destinasi lain yang termasuk Wisata Religi di antaranya ialah Saint Peter di Vatikan, 

Varanasi di India, dan Lumbini di Nepal. Ziarah (pilgrimage) dalam hal ini, 

merupakan bentuk yang paling jelas dari Wisata Religi. Namun Wisata Religi tidak 

hanya perjalanan ziarah. Dalam perkembanganya untuk mendapatkan pangsa pasar, 

Wisata Religi memiliki sebelas segmen lain selain kegiatan ziarah. Segmen tersebut 

di antaranya ialah,  Misionaris; Pelayaran; Rekreasi; Konferensi atau Pertemuan 

Keagamaan; Destinations/attractions; Retreats; Christian camps; Petualangan; 

Volunteer vacations; Pelajar/Pemuda; dan juga Keluarga.76 

 
Wisata Religi merupakan bentuk yang eksklusif atau dilatarbelakangi oleh alasan 

agama. Sebagai salah satu jenis pariwisata tertua dan fenomena mengglobal dari 

sejarah agama ini, dapat dikategorisasikan menjadi dalam beberapa bentuk. Jika 

dikatogerikan dalam jangka waktu dan jarak yang ditempuh, Wisata Religi dapat 

dibedakan menjadi short-term (jangka pendek) dan long-term (jangka panjang). 

Kategori kedua dari Wisata Religi yakni berdasarkan pada Organisasionalnya. 

Kategori ini dibedakan menjadi 3 karakteristik seperti jumlah peserta, pilihan 

transportasi, dan wisata musiman (seasonal travel). 

 

Wisata Religi jangka pendek ini terbatas pada jarak dan waktu yakng relatif pendek. 

Tujuan dari pariwisata tersebut adalah untuk pergi ke pusat keagamaan, ziarah, 

maupun konferensi (pertemuan) dengan skala lokal dan nasional. Sedangkan yang 

                                                        
75Adi Weidenfeld dan Amos S. Ron. "Religious Needs in the Tourism Industry". Anatolia: An 
International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 19,  No.2  (2008) : hlm. 357-361 
76Gisbert Rinschede. "Form of Religious Tourism".  Annals of Tourism Research, Vol. 19 (1992) : 
hlm 51-67 
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jangka panjang merupakan kunjungan untuk ke pusat-pusat keagamaan dalam jangka 

beberapa hari atau minggu dengan tujuan ke situs ziarah atau pertemuan keagamaan 

berskala regional dan internasional.77 

 
Wisata Religi berdasarkan Organisasionalnya yang pertama ialah terkait jumlah 

peserta. Pada pengelompokkan ini dapat dibedakan menjadi wisatawan yang memilih 

destinasi dan rute secara mandiri dan berkelompok. Untuk bepergian secara 

kelompok dilakukan bersama keluarga, teman-teman, maupun rombongan tertentu. 

Pengelompokkan kedua yakni berdasarkan pada alat transportasi yang dipergunakan. 

Dalam menjangkau atau melaksanakan Wisata Religi ini dapat ditempuh dengan 

berjalan kaki, menunggangi hewan (kuda, unta), mobil atau bus, kereta api, kapal, 

dan juga pesawat.78 

 
Sampai pertengahan abad kesembilan belas, ziarah di seluruh dunia ditempuh dengan 

berjalan kaki, menungganggi kuda atau unta, dan juga kapal. Hingga saat ini, ziarah 

dengan berjalan kaki masih ada di semua wilayah dan berbagai budaya. Hal ini masih 

ada keberadaannya di situs ziarah Kristen di Amerika Selatan dan Tengah, Tibet, 

Asia Tenggara, India, dan juga di Eropa. Dalam perkembangannya muncul 

transportasi kereta api yang memainkan peran besar dalam peningkatan jumlah 

peziarah dan jangkauan destinasi yang dituju.79 Moda transportasi yang paling 

penting dalam rangka Wisata Religi adalah bus dan mobil. Sejak tahun 1920an, dan 

terutama sejak Perang Dunia Kedua, telah terjadi peningkatan dramatis dalam 

pariwisata yang memanfaatkan mobil sebagai moda transportasi Semenjak Perang 

Dunia Kedua juga, pariwisata dengan menggunakan pesawat telah dimanfaatkan. 

                                                        
77 Ibid. p.58 
78 Ibid. 
79 Ibid p. 60 
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Bentuk terkahir dari kategori Organisasional ialah wisata musiman. Wisata Religi 

terikat pada musim tertentu, bahkan ketika beberapa situs agama dapat dikunjungi 

sepanjang tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh penting adalah upacara keagamaan 

dan hari peringatan, serta iklim dari situs ziarah itu berada dan kalender kerja 

penduduk pedesaan. Misalnya, ibadah Haji yang dilakukan selama sekitar 12 hari di 

Mekah pada bulan Dzulhijjah, situs ziarah Kristen seperti Fatima di Portugal pada 

tanggal 13 setiap bulan Mei hingga Oktober, Lourdes di Perancis yakni pada Festival 

Wreath of Roses bulan Oktober, dan Guadalupe di Meksiko mengalami puncak 

pengunjung ziarah pada 12 Desember.80 

 

II.1.2 Islamic Tourism 

Seperti yang telah disebutkan pembuka bab ini, Islamic Tourism memiliki 

karakteristik pada aktor yang terlibat atau menjalani, yakni tentu saja orang-orang 

yang memeluk Agama Islam. Yang menjadi destinasi utama yakni Ka’bah di Mekah, 

Madinah dan beberapa tempat di Semenanjung Arab yang dikunjungi dalam rangka 

ibadah Haji dan atau Umroh. Dalam perkembangannya ibadah Haji dan Umroh tidak 

hanya menjadi perjalanan yang diwajibkan oleh agama semata, namun kemudian 

menjadi kegiatan yang memiliki potensi bisnis. 

 
Islam adalah salah satu agama besar di dunia dan memiliki kekuatan sosial dan 

politik yang besar. Ada sekitar 1,5 milyar umat Islam yang membuatnya demikian. 

Ada sekitar satu setengah billion followers Islam, sehingga salah satu agama 

terkemuka global. Sebagian besar Muslim tinggal di 57 negara yang tergabung dalam 

OIC. Di antaranya merupakan yang paling dominan dan merupakan negara agama 

                                                        
80 Ibid p. 61 
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secara formal maupun informal.81 Negara-negara ini terletak terutama di Timur 

Tengah, tempat kelahiran agama, yang kemudian menyebar ke bagian Afrika, Asia 

Selatan, dan Tenggara.82 Beberapa bekas Uni Soviet di Asia Tengah juga  merupakan 

negara mayoritas Islam dan terdapat populasi Muslim yang cukup besar di negara-

negara lain di seluruh dunia.  

 
Pengaruh agama Islam pun meluas hingga ke domain pariwisata. Sehingga kemudian 

dapat membantu menentukan permintaan perjalanan bagi umat Muslim, serta arah 

arus wisatawan domestik dan internasional. Selain itu agama dapat mempengaruhi 

kebijakan dan industri pariwisata yang beroperasi di negara-negara dimana sistem 

nilai dan institusi negara memiliki kaitan erat dengan Islam, maupun yang memiliki 

warga Muslim dengan jumlah  besar.83 

 
Istilah Islamic Tourism (Wisata Islam) menggambarkan turis Muslim yang bepergian 

ke destinasi dimana Islam merupakan agama resmi atau dominan, dan seringkali 

perjalanan atau wisata yang dilakukan dengan dasar atau berkaitan dengan ibadah 

keagamaan.84 Berbeda dengan pariwisata massal modern yang memiliki tujuan 

komersial (yaitu, memaksimalkan keuntungan dan kepuasan pelanggan), konsep 

Islam tentang pariwisata menekankan tujuan suci untuk berserah kepada Tuhan.85 

Muslim didorong untuk bepergian di muka bumi sehingga mereka menghargai 

kebesaran Tuhan dengan mengamati " keindahan dan karunia ciptaan-Nya yang dapat 

                                                        
81 OIC. 2008. Member States. Organisation of the Islamic Conference. Dapat diakses di  
http://www.oic-oic.org/oicnew/member-states (diakses pada Januari 2017) 
82 Esposito J. (ed). The Oxford History of Islam. Oxford University Press: Oxford, UK. (1999) 
83H. Zamani-Farahani dan  J. C. Henderson. "Islamic Tourism and Managing TourismDevelopment in 
Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia". International Journal of Tourism Research, 
Vol. 12 (2010) : hlm. 79-89 
84 OIC Journal. 2008. Damascus declaration. OIC Journal July–September: hlm 60–61. 
85 Nelson H. Graburn  "Tourism: The Sacred Journey". In Hosts and Guests: The Anthropology of 
Tourism, Valene Smith, ed. (1977)  hlm. 17-31. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
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dilihat di mana-mana. Dengan melakukan perjalanan dapat meningkatkan kesehatan 

dan kesejahteraan, serta mengurangi stres. Sehingga memungkinkan umat Islam 

untuk beribadah kepada Tuhan dengan lebih baik. 

 
Wisata Islam dapat berupa perjalanan ibadah Haji dan Umroh, serta mengunjungi 

tempat-tempat tertentu untuk melakukan ziarah. Ibadah Haji yang dilakukan ke 

Mekah merupakan salah satu Rukun Islam yang kelima. Ibadah ini dilakukan bagi 

mereka yang memiliki kemampuan secara fisik maupun materi setidaknya satu kali 

dalam hidup. Selama perjalanan Wisata Islam, umat Muslim harus patuh terhadap 

ketentuan tentang perilaku, berpakaian, makanan dan juga doa. Kekhasan dari Wisata 

Islam juga melarang menampilkan kemesraan di depan umum, berjabat tangan atau 

kontak fisik dengan lawan jenis, pasangan yang belum menikah tidak boleh berbagi 

kamar, perjudian, berbuka puasa di siang hari selama Ramadan, konsumsi daging 

babi dan makanan Haram (yang dilarang) lainnya, menjual atau minum minuman 

keras dan berpakaian tidak tepat. Selain itu mengunjungi diskotik dan bar dan tempat 

hiburan sejenis dianggap melanggar. Kemudian  baik pria maupun perempuan dalam 

berpakaian harus menutupi aurat (bagian tubuh). Jika pada pria menutupi tubuh 

bagian atas hingga lutut, sedangkan bagi perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali 

bagian wajah.86  

Terkait Wisata Islam, penulis mengambil contoh 2 negara yakni, Iran dan Arab Saudi 

yang terletak di Timur Tengah. Kedua negara tersebut merupakan produsen minyak 

terkemuka di dunia. Produksi minyak dan gas yang diperoleh sebesar 80% dari 

pendapatan ekspor mereka. Keduanya diperintah oleh pemerintahan yang teokratis 

                                                        
86 S. Deng et, al." Advertising in Malaysia: a cultural perspective". International Journal of 
Advertising Vol. 13, No. 2 (1994): hlm. 153–66. 
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dan berkarakter otoriter, tetapi mereka menampilkan kondisi politik yang cukup 

berbeda. Hubungan di antara keduanya sebagai tetangga pun kurang harmonis, salah 

satunya karena mereka mendukung ideologi yang berbeda dan mereka bersaing untuk 

bisa memimpin dunia Islam. 

Republik Islam Iran berdiri pada tahun 1979 ketika monarki digulingkan dan 

Ayatollah Khomenei menyusun Islam sebagai dasar politik. Iran memiliki kerangka 

politik yang kompleks dengan struktur kekuasaan ganda yang melibatkan pemimpin 

agama tertinggi dan presiden terpilih. Sebuah Guardian Council ada untuk 

memastikan bahwa presiden dan parlemen mematuhi prinsip-prinsip Islam dan sistem 

peradilan berdasarkan hukum Syariah. Populasi yang ada di Iran mayoritas Muslim 

Syiah, namun ada komunitas kecil yang beragama Kristen, Zoroaster serta orang-

orang Yahudi. 

Iran memiliki peradaban yang sangat tua dan kekayaan situs bersejarah. O'Gorman 

mengidentifikasi arkeologi , warisan budaya, tradisi dan fitur alam yang dimiliki Iran 

sebagai atraksi wisata utama.87 Iran juga dikenal sebagai pusat ziarah para penganut 

Islam Syiah. Pariwisata Iran tumbuh rata-rata 5% per tahun, dan tercatat sejumlah 2,2 

juta wisatawan mancanegara pada tahun 2007. Penerimaan pada tahun 2005 hampir 

830 juta Dolar.88 

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara monarki absolut dan dinasti Al Saud telah 

berkuasa semenjak berdirinya negara Saudi modern di tahun 1902. Terdapat minoritas 

Muslim Syiah di Arab Saudi, namun jumlah Muslim Sunni lebih mendominasi. Arab 

                                                        
87 Alavi J. dan Yasin MM. "Iran’s tourism potential and market realities: an empirical approach to 
closing the gap". Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 9, No. 3 (2000): hlm. 1–20. 
88 UNWTO. 2008. Tourism Statistics. Dapat diakses di 
http://www.irtat.ir/Tourism%20News/2008/June/05_iran_1.html (diakses pada Januari 2017) 
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Saudi dikenal sebagai tempat kelahiran Islam dan rumah Nabi Muhammad. Sehingga 

Arab Saudi memiliki simbol penting bagi umat Islam. Sebesar 8,6 juta kedatangan 

dari seluruh dunia dilaporkan pada tahun 2006 untuk peziarah yang melaksanakan 

ibadah Haji dan Umrah. Pihak berwenang memiliki kuota yang ketat untuk jumlah 

pengunjung dan membatasi pengunjung yang bukan Muslim untuk memasuki Kota 

Mekah dan Kota Madinah.89 

 

II.1.3 Kekhasan Pariwisata Halal 

Jika Pariwisata Islam pada umumnya berkaitan dengan perjalan ziarah untuk Haji dan 

Umrah. Seiring dengan pertumbuhan konsumen kelas menengah yang cukup berada 

dan meningkatnya derajat interkonektivitas, telah membuat perjalanan menjadi 

bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kondisi seperti itu secara bertahap 

juga telah mengubah preferensi Pariwisata Islam dari tujuan tradisional seperti Mekah 

dan Madinah beralih ke tujuan atau destinasi liburan terkenal dan juga berbagai 

resort. Pariwisata Halal baru-baru ini menjadi terkenal dan populer di kalangan 

masyarakat dan sekarang tumbuh dan berkembang dengan cepat dalam industri 

pariwisata. Dengan kata lain Pariwisata Halal  memiliki kekhasan pada value yang 

melekat. Aktor atau pengunjung tidak melulu mereka yang berkeyakinan Islam, 

destinasi yang dituju tidak harus tempat yang disucikan atau diwajibkan dalam ibadah 

agama. Namun yang ditekankan disini yakni penyediaan fasilitas dan kebutuhan yang 

bersesuaian dengan Syariat Islam. Mulai dari penyediaan makanan halal, tempat 

ibadah dan sebagainya. 

                                                        
89 EIU. Saudi Arabia Country Profile. Economist Intelligence Unit: London. (2008) 
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Pariwisata Halal ini  mengacu pada produk pariwisata yang menyediakan jasa 

perhotelan yang sejalan dengan keyakinan dan praktik dalam Islam. Termasuk 

penyajian makanan yang halal, memiliki kolam renang terpisah , spa dan aktivitas 

rekreasi untuk pria dan wanita, area bebas alkohol, fasilitas untuk beribadah, dan 

bahkan pantai khusus wanita. Konsep Halal yang telah mempengaruhi dan membawa 

perubahan industri pariwisata, membuat banyak negara Muslim dan non-Muslim 

kemudian memutuskan untuk menarik pasar pariwisata dengan cara menyediakan 

produk pariwisata, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka.90 

Tidak lagi sebatas kewajiban agama belaka bagi umat Islam, Halal telah menjadi 

kekuatan pasar yang begitu kuat,  dan menjadi fenomena menarik bagi kelompok 

Muslim maupun non-Muslim. Embel-embel "Halal" untuk suatu produk bukan hanya 

menjamin bahwa produk tersebut diperbolehkan bagi Muslim, tetapi juga telah 

menjadi simbol global sebagai jaminan kualitas dan juga pilihan gaya hidup. Hal ini 

terbukti dengan partisipasi dan keterlibatan negara-negara non-Muslim dan organisasi 

di mana halal dijadikan sebagai standar pilihan. Banyak diantara negara-negara Barat 

telah mengakui tren konsumerisme global yang muncul terhadap penggunaan produk 

dan jasa halal. Dan kini mereka berlomba untuk mendapatkan posisi strategis di 

industri halal itu. Produk dan jasa halal sejatinya memiliki nilai-nilai yang sejalan 

dengan isu-isu global seperti keberlanjutan, perlindungan terhadap lingkungan, dan 

kesejahteraan bagi hewan. 

Oleh karenanya industri halal dapat berkembang dan memiliki potensi pasar global 

yang menjanjikan. Para aktor dari setiap sektor industri, dari perusahaan 

                                                        
90Z. Samori et al., (2015) Current trends on Halal Tourism : Cases on selected Asian countries, 
Tourism Management Perspectives, http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011 (diakses pada 18 
April 2016) 
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multinasional sampai usaha kecil,  berlomba mencari kesempatan untuk mendapatkan 

pasar tersebut. Dalam sepuluh tahun terakhir, industri halal telah mengalami 

perkembangan yang pesat dan akan mejadi kekuatan pasar yang potensial jika 

pemerintah menjadikan Pariwisata Halal sebagai kebijakan atau strategi untuk 

mengembangkan ekonomi negara. 

Konsep Halal dalam Bahasa Arab memiliki makna sesuatu yang diperbolehkan 

khususnya bagi umat Islam. Tidak hanya berlaku dan diterapkan untuk makanan, 

namun mencakup segala macam produk yang sesuai dengan Syariah Islam.91 Mulai 

dari transaksi perbankan, kosmetik, vaksin, hingga pariwisata. Pariwisata Halal 

merupakan bentuk pariwisata yang diperuntukan para Muslim yang lebih  memilih 

untuk memanfaatkan layanan, fasilitas, dan berbagai kegiatan yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini berarti menawarkan paket wisata dan destinasi 

seluruh dunia yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

Muslim. 

Kebutuhan mendasar Pariwisata Halal mencakup komponen seperti hotel halal, 

transportasi halal, tempat makan yang meyediakan makanan halal (halal food), 

logistik halal, keuangan Islam, paket wisata Islam sampai spa halal. Dengan semakin 

pesatnya permintaan dari pasar Muslim terhadap pelayanan berbasis halal, penting 

bagi negara untuk mengembangkan konsep Pariwisata Halal (Pariwisata Halal). 

Kondisi demikian menjadi salah satu peluang besar bagi industri pariwisata di banyak 

negara.92 

                                                        
91 Halal Tourism Conference, “The Halal Tourism  and the Halal Economy”, 
http://www.halaltourismconference.com/ (diakses pada 26 September 2016) 
92 Ibid. 
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Selain berdasarkan urusan peribadatan atau keagamaan seperti halnya dengan Islamic 

Tourism (Wisata Islam), Wisata Halal memiliki tiga macam lagi motivasi atau alasan 

para wisatawan melakukan perjalanan, yakni, leisure (rekreasi/berlibur), urusan 

bisnis, dan juga kesehatan. Motivasi yang didasarkan pada peribadatan dan 

keagamaan (Religious Travel) telah diketahui secara umum yakni perjalanan Ibadah 

Haji, Umrah, ziarah ke makam dan tempat penting lainnya seperti Masjid Al-Aqsa. 

Haji ialah perjalanan ziarah Islam tahunan ke Mekah, Arab Saudi dan merupakan 

rukun Islam kelima. Semua Muslim diharapkan untuk melakukan Haji setidaknya 

sekali dalam seumur hidup, asalkan mampu secara fisik dan ekonomi. Haji terjadi 

selama bulan Dzul Hijjah dalam kalender Islam. Kalender Islam, yang didasarkan 

pada sistem lunar, memiliki siklus 12 bulan, berputar di sekitar 355 hari dan lebih 

cepat sekitar 10 hari dari kalender Gregorian. Oleh karena itu yang jumlah bulan 

Islam bervariasi setiap tahun, termasuk bulan Dzul Hijjah.93 

Umrah juga merupakan kegiatan berziarah ke Mekah yang dilakukan oleh umat 

Islam. Hal ini dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun. Hal ini kadang-kadang 

disebut 'ziarah kecil', dan tidak wajib tetapi sangat dianjurkan. Dalam 

perkembangannya, juga ditawarkan untuk berkunjung ke tempat lain sebelum dan 

atau setelah selesai menjalankan ibadah Umrah. Destinasi tersebut disusun searah dan 

atau berdekatan dengan tempat Umrah, diantaranya ialah Dubai, Istanbul, Aman, 

Kairo, dan Yerusalem. 

Alasan kedua melakukan perjalanan Wisata Halal ialah untuk rekreasi atau berlibur 

(Leisure Travel). Mayoritas permintaan yang dipacu untuk melakukan Wisata Halal 

                                                        
93 COMCEC. Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC 
Member Countries. Ankara : COMCEC Coordination Office (2016) 
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ialah karena alasan rekreasi. Untuk motivasi kedua ini setidaknya ada 6 bentuk, yakni 

Jalan-jalan, belanja, dan kuliner; mengunjungi teman-teman dan kerabat (VFR); 

Bulan Madu, menjelajahi destinasi-destinasi peninggalan dan memiliki sejarah Islam; 

mencari sensasi petualangan; dan menikmati pengalaman berbaur dengan budaya 

lokal.94 

Pertama jalan-jalan, belanja, dan kuliner merupakan alasan utama untuk perjalanan 

bagi segmen kelas menengah dari wisatawan Muslim. Perjalanan ini juga dapat 

mencakup destinasi berlibur ke pantai. Sekitar dua-pertiga perjalanan liburan bagi 

wisatawan Timur Tengah berlangsung pada puncak musim panas dan selama liburan 

sekolah yakni pada bulan Juni hingga Agustus. Menurut MTSI 2015, wisatawan 

Muslim menghabiskan 32 miliar Dolar di untuk berbelanja dan 25 miliar Dolar untuk 

makan atau kuliner saat bepergian. 

Kedua, wisata atau perjalanan VFR (Visiting Friends and Relatives) ialah bentuk 

perjalanan yang substansial di seluruh dunia. Hal ini terutama terjadi di antara 

komunitas Muslim. Kemudian yang ketiga, perjalanan Bulan Madu merupakan 

segmen baru yang sedang bertumbuh di antara wisatawan Muslim. Keempat ialah 

bepergian dengan tujuan untuk mengeksplorasi peninggalan dan sejarah Islam. 

Segmen ini tumbuh karena meningkatnya minat di kalangan muda Muslim untuk 

kembali menemukan dan juga mempelajari sejarah Islam. Salah satu destinasi utama 

untuk tujuan perjalanan ini ialah negara-negara anggota OIC. Perjalanan ini juga 

sekarang diposisikan sebagai perjalanan pendidikan dengan ulama atau ahli agama 

yang menyertai kelompok. 

                                                        
94 Ibid. 
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Bentuk kelima ialah mencari sensasi petualanan. Wisata yang menyuguhkan sensasi 

petualangan merupakah segmen yang masih kecil dari pasar Wisata Halal, namun 

masih akan bertumbuh seiring dengan meningkatnya populasi Muslim yang lebih 

muda. Bentuk terakhir yakni menikmati pengalaman berbaur dengan budaya dan 

komunitas lokal. Perjalanan ini termasuk bepergian untuk melakukan pengabdian 

atau pelayanan masyarakat, menetap di rumah-rumah tradisional setempat, dan 

kegiatan kultural yang unik di tempat tujuan. 

Berlanjut pada motivasi melakukan perjalanan Wisata Halal ketiga yakni urusan 

bisnis.. Dengan mayoritas wisatawan Muslim yang merepresentasikan pertumbuhan 

ekonomi dan kawasan yang kaya seperti GCC, tumbuh segmen yang ditujukan untuk 

mencari investasi dan hubungan bisnis di seluruh dunia. Ketersediaan peluang bisnis, 

terutama di negara-negara berkembang, menarik sejumlah besar wisatawan bisnis. 

Segmen ini juga telah melihat pertumbuhan di sektor MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences, and Events). Agen-agen perjalanan besar di negara-negara GCC 

sekarang ini memiliki divisi terpisah untuk MICE. 

Perjalanan bisnis oleh umat Islam merupakan segmen yang baru muncul. Ini 

diperkirakan akan tumbuh pesat selama lima tahun ke depan95. Negara-negara non-

OIC merupakan pasar terkemuka MICE. Di antaranya ialah Singapura, Hong Kong 

dan Inggris adalah beberapa negara yang mengadakan sejumlah konferensi bisnis. 

Negara-negara ini secara aktif mempromosikan diri untuk menjadi tempat terkemuka 

untuk aktivitas MICE. Sedangkan negara-negara anggota OIC, UEA dan Malaysia 

memimpin tujuan MICE. 

                                                        
95 MasterCard-CrescentRating (2015); Muslim Travel Shopping Index 2015 (MTSI); Singapore 
CrescentRating 
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Motivasi terakhir atau keempat dalam perjalanan Wisata Halal ialah alasan kesehatan. 

Wisata Kesehatan mengacu pada untuk orang-orang yang bepergian ke negara lain 

untuk tujuan mendapatkan perawatan medis. Istilah Wisata Medis juga digunakan 

untuk merujuk pada segmen ini. Negara-negara mayoritas Muslim dengan yang 

memiliki banyak populasi tua menjadi pasar yang menarik untuk Wisata Kesehatan. 

Pertumbuhan industri farmasi Halal dan kesadaran perusahaan juga akan memberikan 

kontribusi pada pertumbuhan lebih lanjut dari segmen bepergian untuk tujuan medis. 

Dari perspektif kesehatan yang ramah Muslim, Wisata Kesehatan menyediakan 

layanan dan fasilitas, yang ramah Muslim di rumah sakit dan pelayanan kesehatan 

lainnya. Adapun obat-obatan, Islam melarang untuk konsumsi barang non-halal untuk 

urusan hidup dan mati, beberapa rumah sakit telah banyak meyediakan produk yang 

bebas dari Babi. Selain itu juga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, yakni makanan 

Halal dan ruang untuk melakukan ibadah Sholat 

Wisata Kesehatan ini meliputi untuk penyakit kritis, juga untuk kesehatan umum, dan 

perawatan kesehatan. Singapura adalah tujuan utama untuk pengobatan penyakit 

kritis di Asia. Pasien dari seluruh Asia melakukan perjalanan ke Singapura untuk 

berobat, di antaranya Indonesia dan Malaysia. Selain itu disebutkan lebih banyak 

pasien yang datang dari India dan China, selain itu sumber tradisional seperti 

Indonesia dan Malaysia. Rusia dan Timur Tengah juga yang diidentifikasi sebagai 

pasar yang berpotensi. Sekarang ini, pasien dari negara-negara kurang berkembang 

seperti Kamboja dan Mongolia juga bepergian ke Singapura. Dalam rangka 

mendorong pasien Muslim, banyak rumah sakit Singapura menyediakan makanan 

Halal dan ruang sholat. 
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Malaysia juga telah mengembangkan pasar Wisata Kesehatan yang ramah Muslim. 

Negara ini menerima 882.000 pasien asing pada tahun 2014.96 Sebagian besar pasien 

asing mencari perawatan medis di Malaysia berasal dari Indonesia, dengan jumlah 

yang lebih kecil dari pasien asing yang datang dari India, Singapura, dan Jepang. 

Perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan di Singapura baru-baru ini memberikan 

izin pada para nasabahnya untuk dirawat di Malaysia di mana layanan lebih murah 

daripada di Singapura. 

Merujuk pada kebutuhan berbasis agama, dalam Pariwisata Halal setidaknya ada 6 

(enam) hal dasar yang harus disediakan, diantaranya adalah makanan halal, fasilitas 

ibadah, toilet yang menggunakan air, Ramadhan services and facilities, no non-halal 

activities, dan fasilitas rekreasi yang menyediakan privasi.97 pertama makanan halal. 

Makanan halal mmerupakan layanan yang paling penting bagi wisatawan Muslim 

ketika bepergian. Penerimaan dari berbagai tingkat jaminan makanan halal bervariasi 

di kalangan umat Islam. Berikut ini penulis sajikan tabel yang menggambarkan 

jaminan Halal yang disediakan oleh gerai makanan dan penerimaan oleh sebagian 

besar umat Islam. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
96 MHTC (2014); Malaysia Healthcare Travel Council (http://www.mhtc.org.my/) established under 
the Ministry of Health (MOH) Malaysia; Kuala Lumpur, Malaysia 
97 COMCEC, (2016). Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the 
OIC Member Countrie. Ankara : COMCEC Coordination Office 
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Tabel II. 1 Jaminan Halal Gerai Makanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber98 

 

Tingkat penerimaan juga bervariasi tergantung pada daerah asal para wisatawan. 

Memiliki gerai makanan dengan jaminan halal yang tepat dan dengan mudah dapat 

diidentifikasi oleh para pengunjung merupakan pilihan terbaik yang dicari oleh 

pengunjung Muslim dari Asia Tenggara dan Eropa Barat. Sertifikasi halal pada 

umumnya disediakan oleh badan-badan nasional. Di beberapa negara anggota OIC, 

sertifikasi Halal diatur oleh badan yang berwenang untuk melakukan sertifikasi. 

Namun Beberapa negara anggota OIC tidak memiliki lembaga atau badan sertifikasi 

untuk gerai makanan atau restoran. Terutama negara-negara anggota OIC di Timur 

Tengah seperti Qatar, UEA, Kuwait dan Bahrain. Selain itu kini banyak negara-

negara non-OIC yang telah memiliki lembaga atau badan yang berwenang 

memberikan sertifikasi halal. 

 

                                                        
98 MasterCard-CrescentRating (2015); Muslim Travel Shopping Index 2015 (MTSI); Singapore 
CrescentRating 
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Kebutuhan kedua, fasilitas untuk beribadah (Sholat). Sholat merupakan salah satu 

elemen utama dari praktik ibadah dalam Islam dan itu merupakan rukun yang kedua 

dari lima rukun Islam. Menurut Pew Research Centre menyebutkan, 63 persen 

Muslim melakukan shalat lima waktu.99 Saat bepergian, beberapa dari mereka akan 

menggabungkan beberapa sholat dan melakukan mereka tiga kali sehari. Dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan ini, layanan dan fasilitas yang sering dikunjungi 

oleh wisatawan Muslim perlu dilengkapi dengan ruang sholat yang memisahkan 

antara pria dan wanita. Pertimbangan penting lainnya adalah ritual pembersihan 

disebut sebagai Wudhu. Wudhu dilakukan sebelum seorang Muslim melakukan 

sholat. Ini mensyaratkan bahwa ruang sholat juga harus disediakan fasilitas wudhu.100 

 
Kebutuhan ketiga, fasilitas toilet yang menggunakan air. Bagi umat Islam, air 

memainkan peran kunci dalam kesucian dan kebersihan, keduanya merupakan aspek 

inti dari iman. Kebersihan fisik ditekankan sebagai komponen penting dari menjadi 

seorang Muslim. Dengan demikian, perhatian khusus diberikan untuk kebersihan di 

kamar kecil. Ini memerlukan penggunaan air di toilet. Akan sangat mengganggu bagi 

wisatawan Muslim jika toilet yang ada tidak tersedia air.101 

 
Kebutuhan keempat, Ramadhan services and facilities. Meskipun Muslim cenderung 

untuk tidak bepergian selama bulan Ramadhan, namun masih banyak yang ingin 

menghabiskan waktu untuk bepergian pada periode ini. Terutama jika periode ini 

bertepatan dengan liburan sekolah. Destinasi yang ingin menargetkan periode ini 

harus mampu untuk memenuhi kebutuhan khusus selama bulan puasa. Layanan 

                                                        
99 Pew Research Center Forum on Religious and Public Life (2014); The Future of the Global Muslim 
Population; Washington, DC USA 
100 COMCEC. Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC 
Member Countrie. Ankara : COMCEC Coordination Office (2016) 
101 Ibid. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BUSINESS AS USUAL ... DAWUD KUSUMA DWIJAYADI



55 
 

utama yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah kemampuan dari hotel 

di tempat tujuan untuk memenuhi makanan Halal untuk bersahur. 

 
Kebutuhan kelima, fasilitas yang tidak berkaitan dengan kegiatan non-halal (haram). 

Ketika pergi untuk melakukan perjalanan, pada umumnya akan memilih lingkungan 

yang ramah keluarga. Dengan demikian, beberapa Muslim lebih memilih untuk 

menghindari fasilitas yang melayani alkohol, memiliki diskotik atau berdekatan 

dengan kasino. Kebutuhan terakhir yakni fasilitas rekreasional yang memberikan 

privasi. Sub-segmen dari wisatawan Muslim mencari fasilitas rekreasi yang 

menyediakan privasi untuk pria dan wanita. Ini meliputi kolam renang dan pusat 

kebugaran yang dipisahkan atau menyediakan waktu yang berbeda untuk pria dan 

wanita. Pantai yang menyediakan area untuk pria dan wanita sehingga dapat 

menikmatinya dengan tetap terjaga privasinya.102 

 
Terkait derajat ketaatan wisatawan Muslim untuk memenuhi kebutuhan dasar 

berbasis agama dalam Wisata Halal dikategorisasikan menjadi 3, yakni pertama 

strictly practicing Muslims. Muslim ini sangat ketat dalam mematuhi kebutuhan 

berbasis agama saat bepergian. Pada hari libur, mereka hanya akan memilih layanan 

tersebut, yang menyediakan lingkungan yang sangat ramah Muslim. Sebagai contoh, 

mereka akan mencari fasilitas rekreasi yang menyediakan privasi dan tidak memiliki 

kegiatan non-halal. Mereka juga akan mencari makanan halal yang telah terjamin 

Halal oleh salah satu badan sertifikasi atau manajemen Muslim.103 

 

                                                        
102 Ibid. 
103 COMCEC. Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC 
Member Countries. Ankara : COMCEC Coordination Office (2016). 
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Kedua ialah practicing Muslims. Muslim ini umumnya tidak akan berkompromi pada 

kebutuhan mereka, tetapi tetap akan nyaman dengan alternatif. Kepedulian utama 

mereka ialah berada di sekitar fasilitas yang menyediakan makanan halal dan fasilitas 

sholat. Pada umunya, jika diberi pilihan layanan yang ramah Muslim dan layanan 

yang kurang ramah Muslim, sebagian besar dari mereka akan memilih layanan yang 

lebih ramah lebih Muslim. Kategori ketiga ialah non-practicing Muslims. Wisatawan 

Muslim kategori ini tidak terlalu mempertimbangkan kebutuhan yang berbasis 

agama. Setidaknya bagi wisatawan Muslim ini, mereka dapat menemukan makanan 

yang bebas dari unsut Babi. Jumlah wisatawan yang masuk dalam kategori atau 

segmen strictly practicing Muslims dan non-practicing Muslims masing-masing 20 

persen. Sedangkan jumlah wisatawan segmen practicing Muslims lebih besar yakni 

60 persen.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
104 CrescentRating calculations based on World Tourism Organization (2015); UNWTO Tourism 
Highlights; Madrid, Spain, UNWTO. 
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Berdasarkan beberapa segmentasi dan pemetaan terhadap kebutuhan berbasis agama 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut bagi para penyedia layanan dapat 

mengkategorisasikan kebutuhan tersebut menjadi tiga yang digambarkan dalam 

gambar berikut. 

Tabel II. 2 Segmentasi Kebutuhan Berbasis Agama 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber105 

II. 2  Prospek Pariwisata Halal Secara Global 

Secara global, perjalanan & pariwisata merupakan salah satu penentu ekonomi 

terbesar, yang tidak hanya menciptakan ikatan budaya tetapi juga memberikan 

kontribusi untuk kemajuan ekonomi dunia. Industri pariwisata menyumbang 

sembilan persen dari PDB global. Salah satu dari sebelas pekerjaan adalah terkait 

dengan industri perjalanan dan pariwisata. Pada tahun 2014 pendapatan yang 

dihasilkan melalui sektor ini adalah 6 persen ekspor total dunia.106 Pertumbuhan 

wisatawan Muslim merupakan segmen yang baru dalam sektor wisata, yang akan 

mempengaruhi industri pariwisata global. Menurut Pew Research, 1 dari 3 orang 

yang lahir antara tahun 1990 dan 2030 merupakan Muslim. Tercatat pada tahun 2010 

                                                        
105 COMCEC. Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC 
Member Countries. Ankara : COMCEC Coordination Office (2016). 
106 World Tourism Organization (2015); UNWTO Tourism Highlights; Madrid, Spain. 
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jumlah Muslim dunia mencapai angka 1,6 Milyar, pada tahun 2011 mencapai 1,62 

Milyar, pada tahun 2015 mencapai 1,8 Milyar yang menandai bahwa jumlah Muslim 

sebesar 24,3% dari seluruh penduduk dunia. Oleh karena itu, populasi Muslim bisa 

meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030.107 

Populasi Muslim berkembang pesat dan diperkirakan akan mencapai 26 persen dari 

populasi dunia pada tahun 2030.108 Pertumbuhan populasi Muslim dan meningkatnya 

pendapatan mereka telah menghasilkan jumlah umat Islam yang besar untuk 

mengambil perjalanan dengan tujuan rekreasi, bisnis, kesehatan dan motif agama. 

Peningkatan ini menyebabkan wisatawan Muslim menjadi salah satu segmen 

perjalanan yang paling cepat berkembang di industri pariwisata. Dalam beberapa 

tahun terakhir, kesadaran dan adopsi terhadap praktik berbasis agama oleh wisatawan 

Muslim juga telah tumbuh. Dalam survei terbaru yang dipublikasikan dalam Muslim 

Travel Shopping Index (MTSI) 2015, lebih dari 80 persen responden menyebutkan 

bahwa memiliki pilihan makanan halal di destinasi wisata merupakan sesuatu yang 

sangat penting ketika memilih tujuan wisata.109 Keinginan wisatawan Muslim untuk 

mengeksplorasi pengalaman dan destinasi baru, ditambah dengan meningkatnya 

kesadaran kebutuhan berbasis agama, kini mendorong permintaan global untuk 

memenuhi produk dan jasa pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan umat Muslim. 

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2014-2015 yang disusun 

oleh Thomson Reuters menunjukkan bahwa pengeluaran belanja Muslim global 

dalam pariwisata semakin meningkat hingga $140 Milyar pada tahun 2013 (diluar 

                                                        
107 Pew Research Centre Forum on Religious and Public Life (2014); The Future of the Global 
Muslim Population; Washington, DC USA, Pew Research 
108 Ibid. 
109 Muslim Travel Shopping Index 
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Haji dan Umroh).110 Jumlah itu setara dengan 11,6% pengeluaran belanja global dan 

diperkirakan pada tahun 2019 akan mencapai angka $238 Milyar. Peringkat teratas 

pengeluaran belanja wisatawan yang berasal dari negara Muslim pada tahun 2013 di 

antaranya, Arab Saudi $17,8 Milyar, Iran $14,3 Milyar, Uni Emirat Arab (UEA) $11,2 

Milyar, Qatar $7,8 Milyar, Kuwait $7,7 Milyar, dan Indonesia $7,5 Milyar. 

Sedangkan peringkat negara yang diakui dalam pengembangan Pariwisata Halal 

dipimpin oleh Malaysia dan UEA untuk negara OIC, Singapura dan Thailand untuk 

negara non-OIC. 

Persentase pengunjung Muslim untuk negara-negara anggota OIC pada tahun 2014 

adalah 33,8 persen dari total kedatangan ke tujuan OIC, dan ini akan meningkat 

menjadi 39,1 persen pada tahun 2020. Negara-negara GCC merupakan kelompok 

terbesar dari kontribusi wisatawan Muslim sekitar 40 persen dari total belanja. 

negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura memberikan 

kontribusi sekitar 10 persen dari total. Iran dan Turki merupakan 16 persen dari 

pengeluaran pariwisata Muslim global. Sekitar 37 persen dari kedatangan pengunjung 

Muslim dari negara-negara non-OIC. Ini termasuk Inggris, Jerman, Prancis, Belgia 

dan Amerika Serikat. Negara-negara OIC teratas dalam hal kedatangan pengunjung 

Muslim adalah 1. Arab Saudi, 2. Turki, 3. Malaysia, 4.Uni Emirat Arab, 5.Kazakstan, 

6.Tunisia, 7. Mesir dan 8. Yordania.111 

 

 

 

                                                        
110 Pariwisata Halal  Conference, “The Pariwisata Halal  and the Halal Economy”, 
http://www.halaltourismconference.com/ (diakses pada 26 September 2016) 
111 Ibid. 
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II. 3 Prospek Pariwisata Halal di Asia Tenggara 

Islam lahir dan tumbuh dari tanah Arab Saudi kemudian menyebar ke seluruh penjuru 

dunia, tak terkecuali Asia Tenggara. Sejarawan menunjukkan bahwa Islam dalam 

penyebarannya dibawa oleh para pedagang Arab di abad ke-8, disamping para ulama, 

dan menjadi lebih mapan pada abad ke-12 dan seterusnya. Bentuk keimanan ini 

diadopsi tiga abad kemudian oleh penguasa Malaka, tokoh kuat yang menguasai 

pelabuhan penting di Semenanjung Melayu. Kemudian mendorong diseminasi dan 

menjadi kekuatan pemersatu dalam banyak wilayah yang kini membentuk Malaysia 

dan Indonesia.112 

Kini komunitas Muslim terdapat di kesepuluh negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa 

Asia Tenggara (ASEAN). Tercatat pada tahun 1990 sejumlah 188 juta penduduk Asia 

Tenggara merupakan pemeluk Agama Islam dan Indonesia sebagai salah satu negara 

mayoritas Islam merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim 

terbanyak di dunia. Jumlah ini mengalami kenaikan drastis 36,8% yakni sejumlah 

257 juta penduduk Muslim  pada tahun 2011 dan diperkirakan pada tahun 2030 

penduduk Muslim Asia Tenggara akan mencapai 307 juta lebih dengan pertumbuhan 

sejumlah 19,2%. 

Namun jumlahnya sangat kecil di Kamboja, Laos, dan Vietnam di mana agama yang 

ada berkaitan erat dengan kelompok etnis Cham. Sejumlah 4% Muslim tinggal di 

Myanmar, sekitar 5% di Filipina dan 6 hingga 8% dari warga negara Thailand adalah 

                                                        
112 B. Lawrence. “The Eastward Journey of Muslim Kingship: Islam in South and Southeast Asia.” In 
The Oxford History of Islam, J. Esposito, ed., hlm. 395–432. New York: Oxford University Press. 
(1999) 
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Muslim.113 Sebaliknya, 67% dari total 383.000 warga Brunei merupakan etnis 

Melayu dan ini sebagian besar Muslim.114 Malaysia dan Indonesia memiliki populasi 

masing-masing sejumlah  27,2 juta dan 235 juta. Sedangkan Singapura 14% dari total 

populasinya merupakan Muslim Melayu.115 Berikut ini penulis akan menjelaskan 

kondisi beberapa negara yang berdekatan dengan Thailand dan memiliki upaya dalam 

pengembangan Wisata Halal di antaranya Brunei, Indonesia, Malaysia, dan 

Singapura. 

Implikasi Islam terhadap politik kemudian mengantarkan Sultan Brunei untuk 

memperkenalkan sebuah ideologi yang disebut Monarki Muslim Melayu (Malay 

Muslim Monarchy) pada tahun 1991. Ideologi ini didirikan dengan semangat “strong 

Malay cultural influences, stressing the importance of Islam in daily life and 

governance, and respect for the monarchy as represented by His Majesty”. Meskipun 

aturan Kesultanan Brunei bersifat otokratis, Parlemen Brunei dibentuk kembali pada 

tahun 2004 setelah 20 tahun mengalami vakum. Sedangkan pemerintahan terpilih di 

Malaysia dan Indonesia harus bersaing dengan partai-partai oposisi. Di bawah 

kepemimpinan Partai Muslim Melayu, koalisi yang bertahan lama di parlementer 

Malaysia secara tradisional bersifat moderat. Namun, Perdana Menteri pada tahun 

2001 menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara Islam dan diimplentasikannya 

Syariat. Sedangkan di Indonesia telah mengalami kemajuan atas sistem demokrasi 

setelah runtuhnya rezim yang diktator. Namun dalam sistem presidensial dan 

multipartai yang dijalankan di Indonesia, kelompok-kelompok yang berbasis atau 

berorientasi agama memiliki suara yang lebih lantang. Tren ini menunjukkan bahwa 

                                                        
113 G Kramer dan R. Allen, eds. The Encyclopaedia of Islam Three. Lieden, The Netherlands: 
Koninklijke Brill. (2009) 
114 EIU. Country Profile 2008 Brunei. London, UK: Economist Intelligence Unit (2008) 
115 EIU. Country Profile 2008 Singapore. London, UK: Economist Intelligence Unit. (2008) 
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agama tidak dapat diabaikan oleh rezim yang berkuasa dan perlu lebih terbuka untuk 

menginformasikan kebijakan di berbagai sektor, termasuk pariwisata.116 

Singapura sendiri merupakan sebuah republik sekuler dengan keanggotaan parlemen 

yang dipilih dan partai dengan berbasis ras atau etnis tidak diperbolehkan. Namun 

konstitusi melindungi orang Melayu yang hampir secara eksklusif ialah Muslim. 

Sedangkan etnis Tionghoa di Singapura  merupakan mayoritas penduduk yakni 

sekitar 75%. Persoalan etnisitas ini merupakan tantangan besar bagi People’s Action 

Party yang berkuasa sejak 1968. Berbagai protes resmi diajukan terkait keadilan dan 

kesetaraan melihat adanya pengaruh besar para elit politik etnis Tionghoa dengan 

ketimpangan yang terjadi pada minoritas.117 Persoalan etnis dan agama di Singapura 

diupayakan untuk diredam gesekan antara keduanya. Hal ini terlihat dari pemerintah 

yang mendorong image Singapura sebagai destinasi yang multikultural dan 

harmonis.118 

Persoalan ras dan agama yang diperkuat oleh perbedaan ekonomi dan politik, juga 

merupakan isu politik di Malaysia dan tidak dipungkiri terjadi pula di Indonesia.119 

Kekayaan relatif dari etnis Tionghoa telah mengilhami antagonisme dan terkadang 

ada serangan fisik, terutama di Indonesia di mana perselisihan rasial sempat beberapa 

                                                        
116Joan C. Henderson. Chapter 6 Islam and tourism, in Noel Scott, Jafar Jafari (ed.) Tourism in the 
Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 2 : hlm. 75 – 89. Emerald Group 
Publishing Limited (2010) 
117 L.Z. Rahim. “The Singapore Dilemma: The Political and Educational Marginality of the Malay 
Community”. Kuala Lumpur: Oxford University Press (1998) 
118 Joan C. Henderson . Chapter 6 Islam and tourism, in Noel Scott, Jafar Jafari (ed.) Tourism in the 
Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 2 : hlm. 75 – 89. Emerald Group 
Publishing Limited (2010) 
119 H. Crouch. “”Managing Ethnic Tensions through Affirmative Action”. In Social Cohesion and 
Conflict Prevention in Asia, N.J. Colletta, T.G. Lim, and A. KellesViitanen, eds., hlm. 225–262. 
Washington, DC: The World Bank. (2001) 
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kali terjadi.120 Program affirmative action di Malaysia yang dirancang untuk 

meningkatkan standar hidup Melayu pribumi, terutama Muslim, justru menyebabkan 

ketidakpuasan bagi mereka yang tidak masuk dalam kriteria tersebut. Non-Muslim 

Malaysia telah banyak bersedia untuk mentolerir marginalisasi sosial budaya dan 

politik dengan imbalan manfaat kewarganegaraan. Namun kini mereka sekarang lebih 

tegas dalam menuntut hak-hak mereka. Pemerintah memiliki komitmen untuk 

memajukan kesejahteraan Muslim Melayu dan tentunya memiliki kewajiban untuk 

megayomi warga Tionghoa dan India dan partai-partai politik yang mewakili mereka. 

Pariwisata dapat menjadi sarana negara untuk menampilkan seperti apa dirinya ingin 

dilihat. Image ini juga berkaitan dengan persoalan rasial. Singapura dan Malaysia 

mengartikulasi multikultural sebagai gagasan resmi identitas nasional mereka. Rasa 

kebangsaan ditunjukkan dengan merangkul dan merayakan banyak identitas budaya, 

yang disajikan sebagai pelengkap dan komponen dari identitas nasional yang 

menyeluruh dan mengikat masyarakat bersama-sama serta mendorong terjadinya 

kohesi. Pariwisata dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan 

politik serta ekonomi. Mendorong rasa persatuan dan mengkonsolidasikan posisi 

pemerintah yang menggambarkan diri mereka sebagai pengayom.121 

Pariwisata memainkan peran penting dalam ekonomi dari empat negara, meskipun di 

antara mereka menunjukkan kontras dalam pengembangan pariwisata secara umum. 

Brunei dan Singapura negara yang paling makmur misalnya. Pemerintah Singapura 

telah mengalokasikan dan memberikan prioritas yang tinggi selama beberapa dekade 

                                                        
120J. Jesudason.  State Legitimacy, Minority Political Participation and Ethnic Conflict in Indonesia 
and Malaysia. In Social Cohesion and Conflict Prevention in Asia, N.J. Colletta, T.G. Lim, and A. 
Kelles-Viitanen, eds., hlm. 65–98. Washington, DC: The World Bank (2001) 
121 Joan C. Henderson . Chapter 6 Islam and tourism, in Noel Scott, Jafar Jafari (ed.) Tourism in the 
Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 2 : hlm. 75 – 89. Emerald Group 
Publishing Limited (2010) 
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pada industri pariwisata. Pariwisata juga diakui sebagai pendorong pertumbuhan 

ekonomi dalam strategi resmi. Sebaliknya, dukungan formal untuk pariwisata di 

Brunei terhitung relatif baru.122 Hal ini karena adanya keberatan terhadap manifestasi 

tertentu dari pariwisata massal ala Barat dan berpotensinnya gangguan sosial budaya. 

Namun demikian, pariwisata diakui sebagai pusat untuk diversifikasi ekonomi karena 

mengantisipasi kelesuan bahkan berhentinya produksi minyak dalam 20 tahun dan 

gas pada tahun 2040, dimana Brunei tergantung pada sektor ini.123 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia pernah melakukan upaya pembatasan kedatangan 

wisatawan internasional karena dinilai dapat menjadi dampak merusaknya.124 Namun 

sikap negatif keduanya tersebut telah diredam oleh capaian pariwisata yang 

sebenarnya dan adanya potensi menjadi sumber pendapatan. Sekarang ini pariwisata 

menajadi penghasil devisa terbesar ketiga di Indonesia dan penyedia lapangan kerja 

yang signifikan. Bagi Malaysia, pariwisata kini menjadi industri jasa dan ekspor yang 

paling sukses serta menduduki tempat utama dalam perencanaan Federal jangka 

panjang untuk ekonomi dan fisik.125 Pariwisata internasional dianggap 

menguntungkan bagi keempat negara tersebut sehingga kepentingan ekonomi 

mendasari kebijakan yang selaras atau pro pariwisata.  

Adapun badan-badang di keempat negara yang khusus menangani pariwisata di 

antaranya, Brunei Tourism mengawasi jalannya industri pariwisata di bawah 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Indonesia menyetujui undang-undang pada 

                                                        
122T. Baum dan M. Conlin  “Brunei Darussalam: Sustainable Tourism Development within an Islamic 
Cultural Ethos”. In Tourism and Economic Development in Asia and Australasia, F. Go and C. 
Carson, eds., hlm. 91–102. London, UK: Cassell. (1997) 
123 Ibid. 
124 K. Din,. “Tourism in Malaysia Competing Needs in A Plural Society”. Annals of Tourism 
Research Vol.9, issue 3: hlm. 453–480. (1982)  
125 J. Henderson “Tourism Destination Development: The Case of Malaysia”. Tourism Recreation 
Research, Vol. 33, issue 1: hlm. 49–58. (2008) 
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akhir 2008 untuk membentuk sebuah dewan atau badan yang khusus memiliki 

kewenangan dalam pariwisata. Tourism Malaysia yang merupakan organisasi 

pariwisata nasional yang bertanggung jawab kepada Kementerian Pariwisata dibentuk 

pada tahun 2004. Sedangkan Singapore Tourism ialah badan hukum yang 

berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan promosi pariwisata di 

Singapura.126 

Pariwisata Halal biasanya terkonsentrasi pada wisatawan dari Timur Tengah, yang 

secara khusus diterima karena daya belinya yang tinggi.127 Kemudahan secara akses, 

dengan banyak negara OIC ialah jarak tempuh penerbangan hanya enam hingga tujuh 

jam dari Asia Tenggara berbeda dengan jarak penerbangan dari Eropa dan Amerika 

yang lebih lama. Dan kini pariwisata di Asia telah menjadi industri yang bersaing 

dengan operator dan agen wisata yang semakin berkembang dan tentu saja lebih 

terjangkau. 

Dalam hal wisatawan dari dunia Muslim, Malaysia muncul sebagai tujuan utama dan 

kedatangan dari Timur Tengah. Buntut dari serangan teroris di Amerika Serikat pada 

tahun 2001 memunculkan reaksi kekhawatiran terhadap Muslim dan hambatan 

praktis untuk perjalanan mereka ke negara-negara Barat. Sehingga mengarahkan 

beberapa pariwisata dan mendorong dua kali lipat dari turis Arab ke Malaysia pada 

tahun itu dan juga pada tahun 2002. Ibukota Kuala Lumpur dengan pusat-pusat 

perbelanjaannya menarik semangat para wisatawan; resor pantai Langkawi dan 

Penang juga menjadi destinasi populer. Negara-negara Arab tercatat sebagai 

                                                        
126 Joan C. Henderson . Chapter 6 Islam and tourism, in Noel Scott, Jafar Jafari (ed.) Tourism in the 
Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 2 : hlm. 75 – 89. Emerald Group 
Publishing Limited (2010) 
127 Ibid. 
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wisatawan dengan pengeluaran terbanyak dengan rata-rata RM10,000 atau US $ 

2.800 per orang. Hal ini karena mereka tinggal hampir dua kali lebih lama daripada 

wisatawan lainnya dan sering melakukan perjalanan dengan keluarga besar. Sebagian 

besar wisatawan berasal dari Arab Saudi, diikuti oleh Uni Emirat Arab dan Kuwait. 

Beberapa negara seperti Lebanon, Turki, Yordania, Suriah, dan Oman juga 

mengalami signifikansi dan kedatangan dari Mesir tercatat mengalami peningkatan, 

dengan lama tinggal rata-rata sembilan hari dan menghabiskan sekitar RM7,000 atau 

US $ 1.900.128 

Singapura juga telah melihat ekspansi dalam pariwisata dari negara-negara seperti 

Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi. Uni Emirat Arab, misalnya, tercatat tingkat 

rata-rata pertumbuhan tahunan wisatawan hampir 20% pada tahun 2007. Pada tahun 

2008 wisatawan Mesir mengunjungi Singapura mengalami peningkatan lebih dari 

60% dibandingkan dengan tahun 2007. Iran diidentifikasi sebagai pasar baru untuk 

semua tujuan. Sejumlah 63.165 wisatawan Iran ke Malaysia pada tahun 2008, jumlah 

itu dua kali lipat lebih banyak daripada tahun 2007. Wisatawan Iran yang memasuki 

Singapura juga naik 50% pada periode yang sama. Penerbangan sewa pertama dari 

Iran ke Indonesia dan Singapura dimulai pada 2009 dan diharapkan dapat mendorong 

wisata lebih lanjut. Kawasan Timur Tengah merupakan pasar yang secara keseluruhan 

terbukti relatif kuat tahun itu, meskipun terjadi resesi.129 

Pengembangan dan pemasaran Pariwisata Halal di Brunei, Indonesia, dan Malaysia 

didukung dengan keanggotaan mereka dalam OIC yang mendorong pariwisata Islam 

                                                        
128 Ibid. 
129 Joan C. Henderson . Chapter 6 Islam and tourism, in Noel Scott, Jafar Jafari (ed.) Tourism in the 
Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 2 : hlm. 75 – 89. Emerald Group 
Publishing Limited (2010) 
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dengan alasan bahwa hal itu dapat membantu dalam memerangi Islamofobia dan 

meluruskan gambaran Islam yang terdistorsi di negara-negara non-Islam. Pariwisata 

Kultural secara keseluruhan juga didorong karena kemampuannya untuk membantu 

non-Muslim mengenal lebih jauh peradaban Islam dan warisan peradaban 

manusianya. Para Menteri Pariwisata negara-negara OIC telah bertemu enam kali 

untuk berdiskusi. Pada pertemuan tahun 2008 disusun suatu proposal yang berisikan 

beberapa hal di antaranya produk baru pariwisata Islam, peningkatan investasi, dan 

memperkaya informasi publik terkait pilihan perjalanan. Kontak langsung yang lebih 

besar antara pihak-pihak terkait, penciptaan mesin yang tepat guna dan kemitraan 

sektor publik-swasta, koordinasi transportasi yang lebih baik, serta eksploitasi 

internet juga diserukan dalam pertemuan itu. 

Ketiga negara, Brunei, Indonesia, dan Malaysia turut dalam penandatangan Deklarasi 

Damaskus. Namun masih belum ada keseriusan dalam mengembangkan Pariwisata 

Islam sebagai sesuatu yang menguntungkan. Indonesia dalam hal ini Kementerian 

Budaya dan Pariwisata memiliki ketertarikan yang rendah untuk mengembangkan 

Pariwisata Islam yang kemudian lebih dikenal sebagai Pariwisata Halal. Di Brunei 

sendiri sebenarnya juga sudah pernah digelar suatu konferensi dengan mengusung 

pariwisata ini dan dihadiri oleh Brunei Tourism. Dalam konferensi ini para pembicara 

yang hadir menyimpulkan bahwa Pariwisata Islam (Halal) merupakan produk yang 

layak untuk dikembangkan, memiliki potensi pasar yang besar, serta atraksi alam 

Kesultanan Brunei memiliki daya tarik tersendiri. Namun sayangnya belum menjadi 
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prioritas.130 

Respon yang berbeda ditunjukkan oleh Malaysia. Menteri Pariwisata Malaysia 

mengatakan bahwa ini merupakan potensi besar untuk pariwisata religi. Kemudian 

melakukan komunikasi dengan Departemen Urusan Agama di kantor Perdana 

Menteri yang menghasilkan komite bersama terkait hal itu.131 Malaysia menjadi tuan 

rumah The OIC Global Islamic Tourism Conference and Exhibition untuk pertama 

kalinya dan ini menunjukkan antusias Malaysia dalam mengembangkan Pariwisata 

Halal. Pelaksanaan konferensi tersebut sekaligus sebagai tujuan jangka panjang untuk 

ekspansi pariwisata dengan mengembangkan destinasi wisata baru dan memperkuat 

kerjasama institusu dan pemerintahan. Serta penyesuaian industri pariwisata terhadap 

nilai-nilai fundamental Islam termasuk pemisahan gender dan lingkungan bebas 

alkohol. 

Berkenaan dengan pemasaran, otoritas di Malaysia sebenarnya telah mencoba untuk 

menarik wisatawan Timur Tengah semenjak tahun 1990 dengan menghadirkan image 

sebagai destinasi ramah-Muslim.132 Upaya yang lebih intensif dilakukan setelah tahun 

2001 dengan mengadopsi tema kampanye seperti Feel Home. Budaya Islam di 

Malaysia dan ketersediaan masakan Arab menjadi elemen-elemen pendukung. Selain 

itu industri pariwisata ini didorong untuk memenuhi kebutuhan khusus dari 

wisatawan Timur Tengah dengan memperpanjang jam buka toko-toko dan restoran di 

ibukota. Hotel juga mempekerjakan staf dengan kemampuan Bahasa Arab, serta 

                                                        
130 Joan C. Henderson . Chapter 6 Islam and tourism, in Noel Scott, Jafar Jafari (ed.) Tourism in the 
Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 2 : hlm. 75 – 89. Emerald Group 
Publishing Limited (2010) 
131 Ibid. 
132D. Timothy dan T. Iverson. Tourism and Islam Considerations of Culture and Duty. In Tourism, 
Religion and Spiritual Journeys, D. Timothy and D. Olsen,  London, UK: Routledge.  hlm. 186–205. 
(2006). 
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berlangganan saluran televisi. Terlepas dari mempromosikan dirinya sebagai destinasi 

liburan dan bisnis, Malaysia memposisikan diri sebagai tujuan pendidikan dan 

kesehatan baik untuk kalangan umum maupun referensi khusus untuk umat Islam. 

Pariwisata Islam di Singapura cenderung dipahami dalam hal pasar Timur Tengah 

yang menguntungkan dan pengaturan dari dua lembaga pemrosesan visa di Dubai 

pada tahun 2008 sebagai respon meningkatnya permintaan dari negara-negara 

Teluk.133 Selain wisatawan dari negara-negara Arab, wisatawan Indonesia dan 

Malaysia memberikan proporsi yang cukup besar bagi Singapura dan beberapa dari 

mereka itu bisa dianggap sebagai destinasi pariwisata Islam. Namun demikian, jenis 

pariwisata ini tidak ditujukan untuk mendeskritkan produk pariwisata yang telah 

dikembangkan sebelumnya seperti komplek resor dan juga kasino. Dengan kata lain 

atraksi tersebut tidak masuk dalam kategori Pariwsata Halal karena sesuatu yang di 

luar batas-batas seorang Muslim. 

Singapore Tourism Board juga menekankan cara di mana wisatawan Timur Tengah 

dapat menikmati wisata dengan nyaman di luar negara asli, lingkungan ramah 

keluarga yang dapat melayani kebutuhan sesuai dengan praktik agama mereka. 

Beberapa promosi telah dilakukan di Kuwait, Uni Emirat Arab, dan dunia Arab secara 

keseluruhan. Beberapa poin yang dijual ialah aktifitas belanja dan kesehatan 

bersamaan dengan Bulan Ramadan. Selain itu Singapore Tourism Board juga 

melakukan inovasi dengan membuat penerangan atau lampu-lampu unik di beberapa 

sudut kota. Untuk mempermudah wisatawan disediakan pula brosur yang berisikan 

                                                        
133 Joan C. Henderson . Chapter 6 Islam and tourism, in Noel Scott, Jafar Jafari (ed.) Tourism in the 
Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 2 : hlm. 75 – 89. Emerald Group 
Publishing Limited (2010) 
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makanan halal dan panduan bagi wisatawan Muslim.134 

Dengan demikian juga perlu disadari bahwa diperlukannya kebijakan-kebijakan yang 

memiliki dampak terhadap pengembangan dan pemasaran pariwisata Islam di Asia 

Tenggara. Contohnya adalah perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pada 

2008 antara Singapura dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang terdiri Bahrain, 

Kuwait, Qatar, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.135 Salah satu unsur dalam 

perjanjian tersebut berisikan validasi bahan makanan yang sesuai kebutuhan Muslim 

di Singapura. Dalam hal ini tiga negara GCC setuju sebagai standar mereka. Dewan 

Islam Singapura berpendapat bahwa langkah tersebut akan memiliki efek positif pada 

wisatawan Muslim dari Timur Tengah dan tempat lain karena menghapus ketakutan 

tentang kesesuaian makanan Singapura. Perjalanan bisnis juga didorong dengan 

tujuan memperkuat hubungan ekonomi dan perdangan dengan Brunei, Indonesia, 

Malaysia, dan negara-negara Islam lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
134 Ibid. 
135 Embassy of The Republic of Singapore. Singapore And The Gulf Cooperation Council (GCC) Sign 
Free Trade Agreement. Dapat diakses di 
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/doha/press_statements_speeches/2010/201002/
press_201002_08.html 
 (Diakses pada 4 Mei 2017) 
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BAB III 

Thailand dan Pariwisata Halal : 

Kebijakan Pendahulu, Konteks Situasi, dan Inisiasi Program 

Dengan pantai-pantainya yang berpasir putih, akomodasi  yang relatif murah, 

masakan lezat, hutan yang eksotis dan penduduk lokal yang ramah telah mendorong 

Thailand memperoleh reputasinya sebagai tujuan wisata tropis, tidak hanya di 

kawasan Asia Tenggara tetapi juga di seluruh dunia.. Infrastruktur transportasi dan 

komunikasi yang berkembang dengan baik serta pusat-pusat perbelanjaan modern 

mampu menarik perhatian wisatawan untuk sekadar berlibur maupun melakukan 

perjalanan bisnis berupa meetings, incentives, convention and exhibition (MICE). Hal 

ini juga ditunjang dengan adanya kekayaan atraksi budaya dan religius yang ada di 

penjuru negeri. 

Pada Bab III ini menampilkan perkembangan dan berbagai upaya pemerintah 

Thailand dalam mengembangkan industri pariwisata hingga Thailand sebagai salah 

satu negara Budha terbesar di Asia Tenggara memilih untuk menawarkan preferensi 

liburan yang bertemakan Muslim-friendly atau yang juga dikenal sebagai Pariwisata 

Halal  

I. s 

III. 1. Pariwisata Thailand Pra Perang Teluk 

Pasa periode ini perkembangan pariwisata Thailand berjalan sebagai bussiness as 

usual. Pariwisata Thailand pada periode ini menemui keberhasilannya sebelum 

kemudian Perang Teluk terjadi di kawasan Semenanjung Arab. 

Awal kemunculan pariwisata Thailand dimulai saat Perang Vietnam, ketika Thailand 
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menjadi tujuan populer bagi militer AS untuk beristirahat dan berekreasi. Pendapatan 

dari militer AS selama Perang Vietnam, dikombinasikan dengan peningkatan 

wisatawan, membuat pemerintah Thailand menjadi lebih sadar akan pentingnya 

pariwisata. Sehingga pada tahun 1960 pemerintah Kerajaan Thailand membentuk 

Tourism Authority of Thailand (TAT) sebagai lembaga resmi untuk mempromosikan 

pariwisata Thailand sebagai wujud keseriusan dalam mengembangkan pariwisata. 

Pengembangan dan promosi pariwisata di Thailand menarik perhatian pemerintah 

Thailand untuk dimasukkan dalam sebuah kebijakan sejak tahun 1979 ketika 

pariwisata termasuk dalam Rencana Pembangunan Nasional Ekonomi dan Sosial 

Keempat (1972-1981) sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi 

nasionalnya. Rencana tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi Thailand di 

bidang perdagangan internasional dan investasi. Keberhasilan kebijakan ini terbukti 

ketika pariwisata menjadi sektor yang paling cepat berkembang dan terpenting karena 

pariwisata menggerakkan sektor asing dari perekonomian Thailand. Dari pendapatan 

pertukaran pada periode 1980 sampai 1987, kunjungan wisatawan mancanegara ke 

Thailand meningkat dari kurang dari dua juta pada tahun 1980 menjadi 3,4 juta dan 

memperluas lapangan pekerjaan pada tahun 1987 hingga mencapai 4,8 juta 

kesempatan. Pada tahun 1989, kenaikan rata-rata tahunan sebesar 15 persen. Jumlah 

pendatang mencapai puncaknya pada tahun 1990 sebesar 5,3 juta sebelum turun 

menjadi 5,1 juta pada tahun 1991.136 

Pendapatan pariwisata meningkat dari $ 1,2 miliar pada tahun 1985 menjadi $ 4,3 

                                                        
136 Kye-Sung Chon et, al. Thailand's Tourism and Hotel Industry. Cornell University hlm. 43-49 
(1993) 
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miliar pada tahun 1990.137 Keberhasilan promosi pariwisata di Thailand selama paruh 

kedua periode tahun 1980-an sebagian besar bergantung pada kerja sama antara 

sektor publik dan swasta Thailand. Untuk merayakan ulang tahun ke enam puluh dari 

Raja Rama IX, raja yang paling lama bertahta dari Dinasti Chakri, tahun 1987 

dinyatakan sebagai "Visit Thailand Year." Sebagai bagian dari peringatan tersebut, 

festival, pameran, pawai, dan pertunjukan budaya diselenggarakan di seluruh penjuru 

negara. Keanekaragaman pengalaman wisata di taman nasional dan situs sejarah 

disediakan dengan ruang lingkup kegiatan yang mempromosikan warisan budaya, 

sejarah, seni dan kerajinan rakyat, dan lingkungan alam Thailand. Paket wisata 

khusus juga diperkenalkan, menggabungkan beberapa destinasi Thailand seperti 

Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, dan Phuket. Upaya pemasaran internasional melalui 

pameran dagang di pasar wisata utama Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Australia 

sama-sama berperan dalam mempromosikan pariwisata Thailand. Kampanye 

pemasaran dilanjutkan dengan promosi "Thailand Arts and Crafts Year" pada tahun 

1988-1989. Secara keseluruhan, upaya pemasaran tersebut berhasil dibuktikan 

dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. 

Pasar Asia dan Pasifik mewakili sekitar 60 persen dari seluruh pendatang pada tahun 

1990 yakni sejumlah 3,3 juta wisatawan, meningkat 12 persen dari tahun sebelumnya. 

138Secara keseluruhan, pertumbuhan perjalanan kawasan ini masih berada pada 

tingkat yang mengesankan yakni 10 sampai 15 persen per tahun. Kedatangan 

pengunjung dari Australia, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Singapura terus 

meningkat selama periode tersebut dan kedatangan Eropa meningkat 11 persen sejak 

                                                        
137 Kye-Sung Chon et, al. Thailand's Tourism and Hotel Industry. Cornell University hlm. 43-49 
(1993) 
138 Ibid. 
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tahun 1989. Kenaikan tersebut bertepatan dengan penurunan relatif kedatangan 

wisatawan Eropa ke negara-negara tujuan Mediterania. 

Tren pendapatan pariwisata juga menunjukkan perubahan karena wisatawan 

menghabiskan lebih banyak waktu dan uang untuk berbelanja. Pada tahun 1986, 

wisatawan mancanegara menghabiskan hampir 44 persen anggaran mereka untuk 

penginapan dan makanan dan 27 persen untuk berbelanja. Pada tahun 1990, 

pengeluaran belanja menyumbangkan sebesar 39 persen sedangkan  pengeluaran 

untuk akomodasi dan makanan turun menjadi 38 persen.139 Barang-barang kesenian 

dan kerajinan murah adalah beberapa produk perbelanjaan yang paling populer bagi 

pengunjung internasional. 

Peningkatan upaya pemasaran ke wisatawan Asia, yang biasanya hanya tinggal 

selama setengah waktu dari durasi tinggal pengunjung Eropa dan Amerika Utara, 

menghasilkan peningkatan dalam durasi tinggal yakni dari 6 malam di tahun 1987 

menjadi 7,6 malam pada tahun 1989.140 Perjalanan bisnis melonjak melebihi 

perjalanan liburan karena peningkatan konvensi bisnis dan perdagangan internasional 

di negara ini. Pada tahun 1990, perjalanan bisnis meningkat sebesar 27,8 persen 

sedangkan perjalanan liburan menunjukkan peningkatan hanya sebesar 8,5 persen. 

Konvensi–konvensi tersebut menyumbangkan sekitar 70 persen dari pelancong bisnis 

negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. 

Faktor keberhasilan. Kemakmuran dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 

negara-negara Asia merupakan faktor utama dalam mendorong perjalanan regional. 

                                                        
139 Kye-Sung Chon et, al. Thailand's Tourism and Hotel Industry. Cornell University hlm. 43-49 
(1993) 
140 Ibid. 
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Pada tingkat 5,5 persen, ekonomi Asia mencatat rata-rata ekspansi terbesar di 

dunia.141 Dengan kemakmuran mereka yang baru tersebut, wisatawan Asia dari 

negara-negara industri yang mulai tumbuh seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, 

dan Singapura melakukan perjalanan dalam jumlah yang besar. Pada saat yang sama, 

wisatawan dari dua pasar terpenting Thailand yakni Jerman Barat dan Jepang juga 

meningkat karena negara-negara tersebut terus memimpin dalam kinerja ekonomi 

dunia. Selain itu, perkembangan pesawat jet besar dan hemat bahan bakar saat itu 

yang memfasilitasi perjalanan tanpa henti juga meningkatkan peran Thailand sebagai 

pusat penerbangan komersial yang populer. Thailand juga menempati lokasi geografis 

yang menguntungkan karena merupakan tempat persinggahan atau transit yang 

nyaman antara Eropa, Australia, dan Timur Jauh. Dengan demikian, rute penerbangan 

baru dilakukan oleh beragam maskapai yang kemudian menciptakan pasar baru di 

Kanada, Finlandia, Spanyol, dan Swiss. 

Sejalan dengan ekspansi sektor pariwisata, terjadi lonjakan yang sama di industri 

penginapan. Tingkat hunian rata-rata di Thailand meningkat dari sekitar 60 persen 

pada tahun 1986 menjadi 87 persen pada tahun 1990. Pada saat yang sama, tarif 

kamar harian rata-rata meningkat lebih dari tiga kali lipat dari sekitar $ 30 pada tahun 

1986 menjadi $ 114 pada tahun 1990. Akibatnya, pemerintah Thailand kemudian 

memperkenalkan kebijakan yang mempromosikan pembangunan hotel melalui 

insentif khusus untuk mendorong investasi di industri penginapan.142 

Dalam upaya untuk memperpanjang masa tinggal para pengunjung, operator tur 

                                                        
141 Kye-Sung Chon et, al. Thailand's Tourism and Hotel Industry. Cornell University hlm. 43-
49(1993) 
142 Kye-Sung Chon et, al. Thailand's Tourism and Hotel Industry. Cornell University hlm. 43-49 
(1993) 
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melakukan diversifikasi paket wisata mereka dengan menggabungkan perjalanan ke 

daerah perbatasan terpencil dengan ekspedisi ke Indocina. Akibatnya, jumlah 

pengunjung yang kembali ke Thailand meningkat dari 1,8 juta dari 3,5 juta 

pengunjung pada tahun 1987 menjadi 2,3 juta dari 4,8 juta pada tahun 1989. Secara 

keseluruhan, sekitar 47 persen dari semua wisatawan ke Thailand adalah repeat 

visitors. Pengunjung yang masuk dalam kategori repeat visitors ini tertarik dengan 

kesempatan untuk berwisata ke daerah pedalaman dan mengalami beragam atraksi di 

situs budaya dan sejarah utara dan selatan, perjalanan hutan, pantai, dan selam scuba. 

Jerman, Swiss, Australia, Malaysia, dan Singapura merupakan sebagian besar repeat 

visitors di Thailand. 

III. 2.  Pariwisata Thailand Selama dan Pasca Perang Teluk 

Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dalam mengembangkan pariwisata bukan 

tidak mengalami gangguan, tantangan, maupun hambatan. Setelah empat tahun 

adanya pertumbuhan pariwisata yang luas dari tahun 1987 sampai 1990, Thailand 

mulai mengalami kesulitan yang menyebabkan lebih sedikitnya wisatawan dan 

kondisi pasar yang tertekan pada tahun 1991 dan 1992.143 Ekspansi pariwisata yang 

pesat pada akhirnya merusak diri sendiri yang dapat dilihat dari adanya kemerosotan 

dan ketidakteraturan industri pariwisata. Pariwisata Thailand sangat diganggu oleh 

adanya Perang Teluk Persia dan resesi ekonomi di Amerika Utara dan Eropa, serta 

kerusuhan politik regional, polusi, harga tinggi, persaingan, dan kelebihan kamar 

hotel. Tiket pesawat yang cukup tinggi dan tarif kamar hotel terutama di Bangkok, 

membuat paket Eropa ke Thailand menjadi 20 persen lebih mahal dibandingkan 

tujuan wisata  alternatif lainnya, seperti Singapura. Selain itu, industri pariwisata 
                                                        
143 Ibid. hlm. 43-49 (1993) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BUSINESS AS USUAL ... DAWUD KUSUMA DWIJAYADI



77 
 

negara tersebut gagal memasarkan dirinya secara agresif setelah keberhasilan 

promosi pada periode tahun 1987 sampai 1990. Kesengsaraan Thailand berlanjut 

dengan jatuhnya pesawat jet Lauda Air 767 pada akhir Mei 1991, yang menarik 

banyak media dan perhatian publik di pasar-pasar utama mereka. 

Citra pariwisata Thailand yang positif mulai menurun di benak pengunjung, terutama 

dari publisitas negatif terkait masalah citra yang sedang berlangsung mengenai AIDS, 

industri seks, dan kelalaian lingkungan di beberapa lokasi tujuan wisata. Akibatnya, 

wisatawan pun menghindari Thailand dan sebaliknya melakukan perjalanan ke 

Singapura, Malaysia, dan Indonesia khususnya Bali. Dari tahun 1989 sampai 1990, 

kedatangan pengunjung di Indonesia meningkat dari 1,6 juta menjadi 2,2 juta, 

sementara kedatangan pengunjung di Malaysia meningkat dari 3,9 juta menjadi 7,5 

juta. Faktor-faktor tersebut, ditambah dengan turunnya lonjakan ekonomi dan 

investasi Thailand, menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan pada tahun 1991 

sekitar 4 persen, yakni menjadi 5,1 juta.144 

Perang Teluk Persia telah mengakibatkan pukulan keras bagi maskapai penerbangan 

Eropa dan Timur Tengah yang dapat dilihat dengan adanya penangguhan beberapa 

layanan udara ke Thailand dan menyebabkan penerbangan lainnya dialihkan. Dalam 

tiga bulan pertama pada tahun 1991, pembatalan penerbangan dari Eropa mencapai 

20 persen dan dari Asia sebesar 15 persen.145 Sebanyak 20 persen operator tur di 

Thailand keluar dari bisnis dan pembatalan pengunjung yang ada kemudian 

membebani perdagangan tur setidaknya sebesar $ 20 juta terkait pemesanan yang 
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(1993) 
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hilang, terutama dari turis Eropa. Dampak tersebut semakin diperberat dengan adanya 

peringatan teroris di Thailand yang mempengaruhi pendatang dari Amerika Serikat, 

Australia, dan Inggris. Dampak keseluruhan adalah pembatalan pengunjung sebesar 

35 persen dari Jepang, Eropa, dan Amerika Utara dan seperti yang diduga, tingkat 

hunian juga menurun. Pada bulan Januari 1991, lima hotel mewah Bangkok yaitu, 

Oriental, Regent, Dusit Thani, Hilton, dan Shangri-La mengalami penurunan hunian 

menjadi sekitar  60 persen dari 85 persen pada periode yang sama di tahun 1990.146 

Munculnya AIDS di Thailand, terutama di kalangan warga Thailand, bertepatan 

dengan lonjakan pariwisata internasional selama akhir periode 1980-an. Thailand 

menghadapi masalah terkait citra "surga seksual" yang berhubungan dengan AIDS 

dan prostitusi. Risiko tertular AIDS membuat banyak wisatawan tidak berkunjung ke 

Thailand. Lebih dari 300.000 orang Thailand dianggap positif HIV, dan angka ini 

diperkirakan akan meningkat dengan cepat. Menghadapi berkurangnya kedatangan 

wisatawan, otoritas pariwisata Thailand kemudian meminimalisasi keberadaan dan 

ancaman penyakit tersebut sehingga Thailand tidak akan kehilangan daya tariknya 

sebagai daerah tujuan wisata. Industri pariwisata pada awalnya tidak melihat adanya 

ancaman dari AIDS sehingga tidak mengambil tindakan pembatasan atau pencegahan 

untuk melindungi mereka yang berisiko. 

Tidak hanya Perang Teluk dan penyebaran AIDS, beberapa hal seperti overbuilding, 

polusi, dan stabilitas politik juga ikut berpengaruh dalam perkembangan pariwisata 

Thailand. Efek dari overbuilding lebih terasa di Bangkok daripada di bagian negara 

yang lain karena  rendahnya tingkat hunian dan tarif kamar rata-rata yang diakibatkan 

oleh kemerosotan pariwisata dan keadaan industri yang overbuilt. Persediaan kamar 
                                                        
146 Ibid. 
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di Bangkok meningkat dua kali lipat menjadi hampir 40.000 kamar pada akhir tahun 

1992 dari sekitar 20.000 pada tahun 1990.147 Total pasokan kamar di negara ini 

meningkat sebesar 10 persen pada tahun 1992 dan meningkat 8 persen pada 1993 dan 

7 persen pada tahun 1994, sedangkan besar penghunian turun hingga 50 persen pada 

tahun 1994. Akibat kelebihan pasokan dan penurunan kedatangan turis, tarif kamar 

turun 25 persen di Bangkok pada tahun 1991 sedangkan penurunan secara nasional 

adalah sebesar 50 persen. Sebaliknya, antara tahun 1987 dan 1990, harga hotel di 

Bangkok naik 250 persen dan penghunian tinggi tersebut mendesak hotel-hotel untuk 

membatalkan kontrak mereka dengan operator tur untuk menyingkirkan para tamu 

liburan demi para tamu bisnis dengan tarif penuh.148 

Perusakan lingkungan Thailand oleh industrialisasi yang pesat telah berkontribusi 

terhadap masalah polusi di dalam dan di sekitar kota-kota, resor, dan pantai. 

Pembatalan wisatawan Eropa dikaitkan dengan tingginya tingkat polusi di Bangkok 

dan beberapa resor, terutama di Pattaya. Laporan Dewan Lingkungan Nasional tahun 

1986 mengatakan bahwa terumbu karang di sekitar beberapa pulau utama di negara 

itu rusak akibat sampah dan kapal-kapal yang menyeret jangkar mereka. 

Ketidakstabilan politik, sejak jatuhnya monarki absolut pada tahun 1932, Thailand 

telah mengalami 10 kudeta yang berhasil, sejumlah yang gagal, dan 14 konstitusi 

baru. Kudeta militer tanpa darah terjadi  pada akhir Februari 1991 dan kembali 

mengakibatkan penggulingan pemerintah yang lain. Turis dari Jepang, Taiwan, dan 

Hong Kong yang sangat sadar akan ketidakstabilan politik tersebut memilih destinasi 

lain selain Thailand. Hal ini juga didorong oleh adanya Perang Teluk Persia sehingga  

                                                        
147 Ibid 
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kedatangan turis dari Asia turun 20 persen.149 

Pemberontakan pro-demokrasi pada akhir Mei 1992 menyebabkan pukulan besar 

lainnya bagi ekonomi dan industri pariwisata Thailand. Sebagai hasil dari 

pemberontakan tersebut, Badan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional 

(NESDB) merevisi proyeksi pertumbuhan PDB tahunan sebelum Mei dari 7,9 persen 

menjadi 7,6 persen.150 Efek yang paling cepat  terlihat pada industri pariwisata, yang 

kemungkinan akan menyebabkan hilangnya jutaan dolar dalam pendapatan 

pariwisata. Pendapatan pariwisata, yang pada tahun 1991 menghasilkan $ 4,48 miliar, 

turun menjadi $ 4,28 miliar, dari perkiraan sebelumnya sebesar $ 5 miliar. Kunjungan 

wisatawan diperkirakan mencapai 5,1 juta pengunjung pada tahun 1992 dengan 

catatan tidak ada pertumbuhan selama tahun 1991 dan penurunan sekitar 4 persen 

dari tahun 1990.151 

Pukulan yang paling parah datang dari pembatalan pesanan oleh turis Jepang yang 

merupakan bagian terbesar pasar wisata Thailand. Pembatalan oleh turis Jepang, yang 

merupakan kelompok pendatang terbesar kedua setelah Malaysia yakni 559.000 turis 

pada tahun 1991, mencapai setinggi 40 persen. Maskapai penerbangan juga 

terpengaruh sperti Singapore Airlines membatalkan sejumlah penerbangan, 

sedangkan Thai Airways harus membatalkan lebih dari 200 penerbangan terjadwal 

selama masa krisis. Thai Airways juga menderita pemboikotan oleh profesional 

Thailand sebagai protes atas ikatan militernya. Thai Airways telah memangkas 

proyeksi keuntungannya sebesar 20 persen untuk tahun 1992 sebagai akibat dari 
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krisis tersebut.152 

Meskipun mengalami krisis, hotel-hotel baru terus dibuka sehingga memperburuk 

situasi overbuilt. Sol Twin Towers yang memiliki 700 kamar dan Royal Garden 

Riverside yang berkamar 420  dibuka pada bulan Juni 1992 sehingga menambahkan 

1.000 kamar lain untuk pasokan Bangkok. Dalam perencanaan juga terdapat 1.400 

kamar milik Imperial Queen's Park dan 477 kamar Renaissance Hotel (Ramada). 

Hotel-hotel baru seperti Sukhotai yang mewah, Grand Hyatt Erawan, dan Mansion 

Kempinski berada di bawah tekanan untuk mengikuti jejak hotel lainnya di Bangkok 

dengan memotong harga kamar sebagai upaya bertahan dari musim yang sulit dan 

membangun pangsa pasar. Sebagai contoh, Grand Hyatt Erawan menurunkan tingkat 

harga kamar yang terdaftar sebesar 30 persen sedangkan Sukhotai, yang memiliki 

hunian kurang dari 30 persen, memotong harga kamarnya sebesar 40-50 persen.153 

Dalam upaya merespon kejadian-kejadian tersebut, Thailand tidak tinggal diam. 

Thailand kemudian perlahan bangkit dengan melakukan beberapa strategi pemasaran 

untuk memulihkan pariwisata. Aspek yang paling penting dari kampanye kebangkitan 

pariwisata adalah kerja sama antara sektor swasta dan publik, usaha kerjasama yang 

telah absen sejak tahun 1987 pada masa kesuksesan  promosi "Visit Thailand Year". 

Tourism Authority of Thailand (TAT), agen pariwisata utama yang bertanggung jawab 

untuk pemasaran dan promosi Thailand, telah memulai program pemulihan 

pariwisata. Sasaran pertama TAT, yang bertujuan untuk menarik wisatawan Jepang 

yang dikenal berpengeluaran tinggi, adalah meyakinkan mereka bahwa Thailand 

aman untuk dikunjungi. Demikian pula, periklanan dan promosi di pasar wisata 
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utama lainnya bertujuan memulihkan kepercayaan di kalangan wisatawan dan untuk 

mempresentasikan Thailand sebagai negara yang aman dan stabil. 

Sasaran kedua menangani masalah polusi, kecurangan, dan pembajakan turis yang 

merajalela. Familirisasi kunjungan ke Thailand untuk pers dan agen perjalanan asing 

dilakukan oleh perwakilan pariwisata Thailand untuk mendorong perjalanan ke 

Thailand. TAT juga meningkatkan kehadirannya di Jepang, Korea Selatan, dan 

Taiwan dengan membuka tiga kantor baru pada tahun 1992.154 Maskapai 

penerbangan, agen perjalanan, dan pelaku bisnis perhotelan mengembangkan paket 

liburan berbiaya rendah untuk menarik perhatian pengunjung. Dan untuk 

menghindari adanya percikan perang harga, hotel menekankan nilai dengan 

menawarkan penaikan kamar gratis dan tambahan ruang malam gratis. 

Sebuah kampanye promosi utama yang disebut "The World Our Guest" 

dikembangkan pada bulan Agustus 1992 bertepatan dengan ulang tahun keenam 

puluh Ratu Sirikit. Sekitar 11.000 pengunjung yang berwisata ke Thailand diberi 

kamar hotel gratis, tiket pesawat terbang, makanan, dan tur sebagai bagian dari 

promosi, yang dinyatakan sukses tanpa pengecualian oleh TAT. Kampanye tersebut 

dimaksudkan untuk memulai industri pariwisata Thailand yang menurun.155 

Dengan adanya krisis AIDS, pemerintah lebih berfokus pada atraksi budaya dan alam 

Thailand, dan penawaran belanja, bukan atraksi seksual. Akibatnya, ekonom 

internasional memperkirakan bahwa ekonomi Thailand akan meningkat pada tahun 

1993 sebanyak 8,5 persen. Perdana Menteri baru Thailand, Chuan Leek-Pai, yang 
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terpilih pada bulan September 1992, telah berjanji untuk mengembalikan citra 

Thailand di luar negeri dengan mengambil langkah-langkah untuk membersihkan 

lingkungan dan untuk mengatasi masalah AIDS. Kabinetnya yang berisikan banyak 

penasihat keuangan merefleksikan penekanan pada pembangunan ekonomi sebagai 

prioritas utama.156 

Selain itu TAT meningkatkan kerjasamanya dengan otoritas pariwisata nasional 

ASEAN untuk mempromosikan perjalanan multi-destinasi. Peresmian "Visit ASEAN 

Year 1992" adalah contoh dari pemasaran kooperatif oleh agen-agen pariwisata dari 

enam negara anggota ASEAN: Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, dan 

Singapura. Selanjutnya, tahun 1992 diproyeksikan sebagai "Women Visit Thailand 

Year" untuk mendorong lebih banyak wanita untuk mengunjungi Thailand.157 

Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Kamboja pada bulan Oktober 1992 

merupakan langkah positif yang memberi Thailand kesempatan untuk memasarkan 

dirinya sebagai pintu gerbang ke Indocina bagi wisatawan yang ingin mengunjungi 

Vietnam, Kamboja, atau Laos. Operator tur dapat mengatur paket wisata yang 

mencakup perjalanan ke Indocina, seperti Kamboja, untuk mengunjungi Angkor Wat 

yang bersejarah dan religius. Sedangkan di Indocina lainnya, khususnya Vietnam, 

yang sedang berada pada tahap awal mencari investasi dan pariwisata internasional, 

Thailand akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dengan memiliki akses 

langsung ke pasar negara berkembang Indochina.158 
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III. 3. Pariwisata Thailand Menghadapi Peristiwa 9/11 

Adanya kejadian teroris 11 September 2001 tidak begitu signifikan mempengaruhi 

pariwisata Thailand. Namun beberapa kejadian seperti wabah SARS, Flu Burung, dan 

juga bencana alam Tsunami sempat menggoyahkan industri pariwisata Thailand 

Setelah mengalami beberapa hambatan Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi 

dan pariwisata pada awal 1990-an hingga 2 Juli 1997, saat negara tersebut 

menghadapi krisis ekonomi Asia. Penurunan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan 

perdagangan, kebijakan mata uang internasional yang tidak layak dan masuknya 

modal ke sektor bisnis yang tidak produktif (Bank of Thailand, 1998). Selama masa 

itu, Thailand menghadapi peningkatan pengangguran yang dramatis serta 

kebangkrutan di sektor komersial dan perbankan, yang membuat orang mengurangi 

konsumsi, yang pada akhirnya mempengaruhi pariwisata. Krisis ini mempengaruhi 

nilai mata uang Thailand (baht). Selama krisis ekonomi, pemerintah Thailand 

mendorong rakyat Thailand untuk melakukan perjalanan di dalam negeri (pariwisata 

domestik) untuk membantu ekonomi Thailand. Setelah krisis, pariwisata Thailand 

mendapatkan kembali status utamanya sebagai salah satu dari tiga generator 

pendapatan nasional teratas di Thailand.159 

Meskipun Thailand mengalami dampak ekonomi negatif dari peristiwa 11 September 

2001 dan perang tiada henti di Afghanistan, jumlah wisatawan internasional 

mencapai rekor 10 juta pada tahun 2001. Pada tahun 2001, pendapatan pariwisata 

meningkat sebesar 5% dari tahun 2000. Pariwisata Thailand mengalami kelanjutan 
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peningkatan jumlah wisatawan dan pendapatan pada tahun 2002. Namun, wabah 

SARS dan perang di Irak menyebabkan penurunan turis sebesar 7% dan penurunan 

pendapatan sebesar 4% pada tahun 2003. Pariwisata Thailand mengalami awal yang 

lambat pada tahun 2004 akibat isu flu burung di awal tahun, namun pada akhir tahun 

jumlah wisatawan internasional meningkat 16% dan pendapatan meningkat 24% 

dibandingkan tahun 2003.160 

Semuanya tampak menjanjikan hingga 26 Desember 2004 saat tsunami melanda 

bagian selatan negara ini. Konsekuensi dari tsunami, kerusuhan politik di Selatan, dan 

demonstrasi untuk memprotes Perdana Menteri Thaksin Shinawat mempengaruhi 

pariwisata Thailand secara negatif pada tahun 2005. Akibatnya, jumlah wisatawan 

internasional turun 1,5%, dan juga penurunan pendapatan sebesar 4%. Thailand 

mendapatkan kepercayaan dari wisatawan kembali  pada tahun 2006, ketika ada 

peningkatan 17% dalam jumlah wisatawan internasional, dengan peningkatan 

pendapatan sebesar 31%. Pada tahun 2007, jumlah wisatawan internasional 

meningkat sebesar 5% dan pendapatan meningkat sebesar 14% dari tahun 2006 

Sedangkan pada tahun 2008 TAT menargetkan 15,7 juta turis internasional.161 

Setelah berdirinya TAT, berbagai strategi dan kampanye pemasaran untuk 

mempromosikan Pariwisata Thailand. Kampanye pemasaran pertama yang sukses, 

"Visit Thailand Year 1987", membawa lebih dari 5 juta turis internasional pada tahun 

1990. Kemudian dibentuk strategi promosi lain pada tahun-tahun berikutnya. Dari 

tahun 1995 sampai 1996, kampanye "Golden Jubilee" untuk merayakan 50 tahun 

                                                        
160 Ibid. 
161 Tourism Authority of Thailand News Room. (2007). Statistics update of Thai tourism situation 
2006. Dapat diakses di http://www.tatnews.org/tat_release/detail.asp?id=3301 (diakses pada Mei 
2017) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BUSINESS AS USUAL ... DAWUD KUSUMA DWIJAYADI



86 
 

kenaikan tahta Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej. Kampanye ini membawa 7 juta 

wisatawan internasional ke negara ini. Pada 2 Juli 1997, Thailand mengalami krisis 

ekonomi. Nilai tukar turun dari 25 baht per dolar AS menjadi 35 baht per dolar AS, 

dan pendapatan dari pariwisata turun ke posisi kedua, di belakang komponen 

komputer. Meskipun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand 

pada tahun 1997 tidak mengalami penurunan dan pendapatan pariwisata dalam mata 

uang baht meningkat, pendapatan dalam dolar AS menurun karena nilai tukar yang 

menurun. Selama krisis ekonomi, Thailand membutuhkan mata uang asing, terutama 

dolar AS, untuk membayar impor dan menggunakan cadangan devisa untuk 

mendukung mata uang Thailand sehingga nilai uang Thailand akan stabil dan 

diterima di pasar. Pariwisata memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan ini.162 

Dari tahun 1998 sampai 2004, kampanye "Amazing Thailand" diperkenalkan 

kembali.. Negara ini mengalami peningkatan 10% pada wisatawan internasional pada 

tahun 1999. Kampanye "Amazing Thailand 2000: Enchantment for the Next 

Thousand Years" dipresentasikan pada tahun 2000 untuk menyoroti warisan, kuliner, 

belanja dan fasilitas rekreasi di negara ini dan menempatkan Thailand sebagai tempat 

untuk melarikan diri dari dunia yang penuh tekanan dan bergerak cepat. Taktik 

sasaran pasar yang tepat dan rencana pemasaran yang agresif seiring dengan 

peningkatan penerbangan dari maskapai penerbangan membantu meningkatkan 

pariwisata Thailand. Akibatnya, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara 

                                                        
162 Tourism Authority of Thailand News Room. (2000). Amazing Thailand 2000 campaign launched. 
Dapat diakses di http://newsroom.tat.or.th/common/detail_news.asp?id=434 (diakses pada Mei 2017 ) 
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meningkat 11% dan pendapatan meningkat 13% di tahun 2000.163 

Serangan teroris pada 11 September 2001 menimbulkan kekhawatiran tentang 

keamanan dan keselamatan bagi orang-orang di seluruh dunia. Tampaknya hal ini 

hanya sedikit berpengaruh pada pariwisata Thailand, karena jumlah wisatawan 

internasional dan pendapatan pariwisata masih meningkat. Thailand meluncurkan 

kampanye "Amazing Thailand" pada tahun 2001 untuk mempromosikan budaya dan 

cara hidup unik serta produk wisata dan budaya yang banyak disukai yakni spa 

kesehatan, golf, ekowisata, dan meetings, incentives, convention and exhibition 

(MICE). Kampanye tersebut juga menekankan koordinasi dengan negara-negara 

ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat 

Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) dan negara-

negara Greater Mekong Subregion (GMS) yakni Kamboja, Laos, Myanmar , 

Thailand, Vietnam dan Provinsi Yunnan Republik Rakyat Tiongkok)untuk 

mempromosikan tujuan wisata regional (TAT News Room, 2001a). Pada tahun 2001, 

tercatat 10 juta wisatawan internasional mengunjungi Thailand. Sejak saat itu, negara 

ini telah menjadi tuan rumah untuk lebih dari 10 juta turis internasional setiap 

tahunnya.164 

Pada tahun 2002 beberapa kampanye dan promosi seperti "Amazing Thailand 2002 

Amazes the World", “Be My Guest” dan “Celebrating Asia’s Fascinating World of 

MICE” diperkenalkan. Tujuan dari kampanye tersebut adalah untuk menempatkan 

Thailand sebagai negara yang damai, ramah dengan destinasi sepanjang tahun yang 
                                                        
163 Siriporn McDowall dan Youcheng Wang.  "An Analysis of International Tourism Development in 
Thailand: 1994–2007." Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 14, No. 4, hlm. 351-370 
(2009) 
164 Siriporn McDowall dan Youcheng Wang.  "An Analysis of International Tourism Development in 
Thailand: 1994–2007." Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 14, No. 4, hlm. 351-370 
(2009) 
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mengesankan dan dengan produk dan layanan bernilai tinggi. TAT telah menyadari 

potensi sektor MICE dalam menarik pengunjung, dengan kebiasaan pengeluaran yang 

meningkat, dengan mendukung pasar yang menguntungkan ini. Kampanye 

pemasaran tersebut sangat berhasil dan menghasilkan kenaikan 7% dalam jumlah 

wisatawan dan kenaikan 8% dalam pendapatan dalam mata uang Thailand.165 

Pada bulan Februari 2003, SARS muncul di Tiongkok dan menyebar ke Hong Kong, 

Vietnam, dan beberapa negara Asia lainnya, termasuk Thailand. SARS adalah 

ancaman kesehatan yang mendapat perhatian dunia. Perjalanan dibatalkan karena 

ketakutan orang akan penyakit ini. Thailand menderita secara ekonomi dari SARS, 

dapat dilihat dari jumlah wisatawan internasional yang turun sebesar 7% dan 

pendapatan turun sebesar 4%. TAT menerapkan berbagai kampanye pemasaran taktis 

di tahun 2003 “Thailand Smiles Plus, Big Smile Card and Thailand Grand Sale” 

sebagai strategi pemulihan jangka pendek untuk meningkatkan pariwisata. Kampanye 

“Unseen Thailand” diarahkan pada wisatawan domestik dan “Amazing Thailand – 

Unseen Treasures" ditargetkan untuk wisatawan internasional. Thailand menyusun 

sebuah tujuan jangka panjang di tahun 2003 untuk menjadi "Ibukota Pariwisata 

Dunia" pada tahun 2006. Tujuannya adalah untuk mengembangkan negara tersebut 

untuk menjadi pusat pariwisata dan pusat mode, makanan, kesehatan dan spa, 

pertemuan dan konvensi , produksi mobil, teknologi informasi, dan banyak sektor 

industri lainnya. 

Pada tahun 2004, kampanye “Amazing Thailand – Unseen Treasures" terus dilakukan 

                                                        
165 Tourism Authority of Thailand News Room. (2001). Thailand to end 2001 with 9.7 million 
visitors. Dapat diakses di http://www.tatnews.org/tat_news/detail.asp?id=1245 (diakses pada Mei 
2017) 
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untuk memasarkan daerah yang paling luar biasa di negara ini. Fokus lain dari 

kampanye tersebut adalah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa 

Thailand adalah tempat yang aman dan sehat untuk dikunjungi setelah SARS pada 

tahun 2003. Penghargaan pariwisata diberikan kepada beberapa organisasi untuk 

promosi mereka atas taman, pertunjukan, museum, ekowisata, agrowisata, hotel kota, 

resor hotel dan program wisata lainnya. Flu burung menyebar ke Thailand pada awal 

tahun 2004. Namun, dengan taktik pemasaran yang baik dan respon yang efektif 

terhadap insiden, jumlah wisatawan internasional meningkat 17% dan pendapatan 

meningkat 24% .166 

Pada tahun 2005 TAT meluncurkan kampanye “Thailand – Happiness on Earth” 

untuk menekankan keramahan tradisional penduduk Thailand dan warisan budaya, 

sejarah dan alam kerajaan yang unik. Pemulihan baru-baru ini dari tsunami dan protes 

harian terhadap Perdana Menteri Thaksin Shinawat membuat tahun 2005 menjadi 

tahun yang penuh tantangan. Meski mengalami penurunan jumlah wisatawan dan 

pendapatan internasional, TAT terus mempromosikan Thailand sebagai "Ibu Kota 

Pariwisata Asia". 

Kampanye "Thailand Grand Invitation 2006" pada tahun 2006 difokuskan untuk 

memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung melalui keindahan, 

kemewahan, budaya dan petualangan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan dari jumlah pengunjung. Acara utama adalah perayaan kenaikan tahta 

Raja yang ke-enam puluh tahun. Pada tahun tersebut, negara menghadapi kudeta 

politik dan kerusuhan politik di kawasan Selatan. Namun, ada sejumlah peningkatan 

                                                        
166 Siriporn McDowall dan Youcheng Wang.  "An Analysis of International Tourism Development in 
Thailand: 1994–2007." Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 14, No. 4, hlm. 351-370 
(2009) 
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yakni 17% wisatawan internasional dan peningkatan terhadap pendapatan sebesar 

31% .167 

Pada tahun 2007, rencana pemasaran dan promosi pariwisata 5 tahunan (2007-2011) 

dimulai dengan tujuan utama menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan 

pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, pariwisata Thailand 

menerapkan konsep ekonomi sufficiency economy Hal ini memerlukan adanya 

pergeseran fokus dari pemasaran negara untuk menarik sejumlah besar wisatawan 

menjadi mempromosikan negara tersebut kepada wisatawan berkualitas yang 

menghabiskan lebih banyak uang dan lebih sadar akan lingkungan. Bersamaan 

dengan itu, kegiatan wisata yang berdampak negatif terhadap atraksi alam dan budaya 

akan dikurangi. Pada tahun 2008 dan 2009, untuk menyesuaikan dengan program 

kabinet pemerintahan Thailand yakni Visit Thailand Year dan Investment Year, 

diadakan reposisi produk pariwisata yang ada dan potensial serta penekanan baru 

pada pariwisata berkualitas 

Tercatat pada tahun 1990 sampai 2000, kedatangan turis internasional ke Thailand 

meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 8,17%, dengan penurunan 

tahunan yang hanya dialami pada tahun 1991 karena Perang Teluk Kenaikan tahunan 

ini terjadi meskipun ada banyak kendala, seperti krisis ekonomi Asia 1997, polusi, 

kemacetan lalu lintas, masalah lingkungan, infrastruktur yang tidak mencukupi, isu 

keselamatan, AIDS, pelacuran dan pariwisata seks. Dimulai sejak tahun 2007, 

pemerintah Thailand semakin serius untuk mengatasi dampak negatif pariwisata 

terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan bahwa dorongan pemerintah 

                                                        
167 Siriporn McDowall dan Youcheng Wang.  "An Analysis of International Tourism Development in 
Thailand: 1994–2007." Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 14, No. 4, hlm. 351-370 
(2009) 
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akan terus berlanjut untuk mendorong TAT menerapkan kampanye pemasaran dan 

promosi yang lebih efektif yang menekankan pada kualitas pariwisata dan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.168 

 

III. 4. Pariwisata Thailand dan Stabilitas Politik 

Pada sub-bab ini penulis mendapati beberapa kondisi politik Thailand yang tidak 

stabil yang kemudian juga mempengaruhi industri pariwisata, yakni periode 2008-

2009 hingga periode 2014-2015 yang melahirkan preferensi wisata baru yang 

dinamai Muslim-friendly (Pariwisata Halal ) 

III. 4. 1. Gangguan Stabilitas Politik pada Tahun 2008-2009 

Industri pariwisata pada pertengahan tahun 2008 terus berkembang dengan baik dari 

kuartal terakhir tahun 2007. Pada paruh kedua tahun ini, industri ini terkena dampak 

negatif oleh beberapa faktor negatif, termasuk tujuh insiden pengeboman di provinsi 

Songkhla pada awal Agustus. Serta ketidakstabilan politik yang diintensifkan mulai 

akhir Agustus dan seterusnya. Konflik politik tersebut menyebabkan deklarasi 

keadaan darurat di Bangkok, penutupan bandara dan layanan kereta api di provinsi-

provinsi selatan pada bulan September, dan akhirnya, penutupan bandara 

Suvarnabhumi dan Donmueang pada akhir November hingga awal Desember 2008, 

yang sangat parah. Peristiwa ini mempengaruhi kepercayaan wisatawan 

                                                        
168 Tourism Authority of Thailand News Room. (2007). Statistics update of Thai tourism situation 
2006. Dapat diakses di http://www.tatnews.org/tat_release/detail.asp?id=3301 (diakses pada Mei 
2017) 
168 Tourism Authority of Thailand News Room. (2000). Amazing Thailand 2000 campaign launched. 
Dapat diakses di http://newsroom.tat.or.th/common/detail_news.asp?id=434 (diakses pada Mei 2017 ) 
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mancanegara.169 Selain itu, pelambatan ekonomi di sejumlah negara, yang merupakan 

sumber utama wisatawan Thailand, mengakibatkan penurunan tajam jumlah turis 

asing pada paruh kedua tahun ini. Akibatnya, jumlah kunjungan turis asing di tahun 

2008 mencapai 14,3 juta, berkontraksi 1,3 persen dari tahun sebelumnya. Sementara, 

pendapatan pariwisata dari wisatawan mancanegara mencapai 588 miliar baht, 

meningkat 5,9 persen.170 

Pada tahun 2008, komposisi turis asing yang tergolong kebangsaan serupa dengan 

tahun sebelumnya. Wisatawan dari Asia Timur terus mencatat pangsa terbesar di 52,9 

persen dari total jumlah wisatawan mancanegara, diikuti oleh orang-orang dari Eropa, 

Amerika Serikat dan Oceania. Selama tujuh bulan pertama tahun 2008, jumlah 

wisatawan dari pasar utama yaitu, Asia, Eropa dan AS terus berkembang dari tahun 

sebelumnya, terutama dari pengunjung Malaysia. Namun, tren tersebut berbalik 

menjelang akhir tahun karena jumlah turis asing mengalami kontraksi yang 

signifikan.171 Sementara itu, jumlah wisatawan dari pasar sasaran baru misalnya, 

Oceania dan Timur Tengah mencatat pertumbuhan yang melambat, dibandingkan 

tahun sebelumnya 

Tingkat hunian keseluruhan rata-rata 56,4 persen di tahun 2008, turun dari 60,8 

persen di tahun sebelumnya. Untuk provinsi selatan, tingkat hunian hotel mencapai 

52,9 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Tarif rata-rata kamar hotel 

(dalam tarif baht) untuk seluruh negara di tahun 2008 sedikit meningkat sebesar 5,0 

persen dari tahun sebelumnya. Krisis keuangan global dan gejolak politik Thailand 

                                                        
169 Siriporn McDowall dan Youcheng Wang.  "An Analysis of International Tourism Development in 
Thailand: 1994–2007." Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 14, No. 4, hlm. 351-370 (2009) 
170 Ibid. 
171 Ibid. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BUSINESS AS USUAL ... DAWUD KUSUMA DWIJAYADI



93 
 

yang telah berlangsung sejak akhir 2008 telah mengakibatkan penurunan jumlah turis 

inbound, dengan penurunan sebesar 16% pada paruh pertama tahun 2009. Penurunan 

terbesar termasuk pengunjung dari Asia Timur Laut, Dengan penurunan lebih dari 

30%, diikuti oleh Amerika dan Oceania. Pasar ASEAN dan Eropa hanya terpengaruh 

sedikit, sementara Asia Selatan dan Timur Tengah tidak hanya mampu 

mempertahankan basis pasar mereka namun juga untuk menunjukkan pertumbuhan 

yang sebenarnya.172 

Sejak Agustus 2009, pariwisata di Thailand telah menunjukkan tanda pemulihan yang 

jelas. Jumlah wisatawan turun hanya 5% di bulan Agustus dan beralih ke 

pertumbuhan lebih dari 10% pada bulan September dan Oktober. Peningkatan 

dramatis ini berlanjut hingga akhir tahun 2009. Jumlah wisatawan yang tiba melalui 

Bandara Internasional Suvarnabhumi antara bulan November dan pertengahan 

Desember 2009 meningkat hampir 40%. Penerbangan charter dari Eropa dan Asia ke 

tujuan wisata utama termasuk Phuket dan Koh Samui meningkat secara signifikan 

selama bulan November dan Desember. Dari bulan September, ada tanda-tanda 

pemulihan dan normalisasi yang jelas di semua pasar yang terkena dampak buruk.173 

III. 4. 2. Gangguan Stabilitas Politik pada Tahun 2014-2015 

Pemerintah Kerajaan Thailand dan sektor swasta telah proaktif dalam memasarkan 

sektor pariwisata Thailand di seluruh dunia dengan serangkaian kampanye promosi. 

Sehingga sektor perjalanan dan pariwisata telah berkembang menjadi salah satu 

industri paling produktif dan berkelanjutan di negara ini, memberikan kontribusi total 

                                                        
172 Siriporn McDowall dan Youcheng Wang.  "An Analysis of International Tourism Development in 
Thailand: 1994–2007." Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 14, No. 4, hlm. 351-370 (2009) 
173 Ibid. 
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sebesar $ 72 miliar untuk perekonomian pada tahun 2014, menurut data dari World 

Travel & Tourism Council (WTTC).174 Dewan tersebut menempatkan industri ini 

sebagai penyumbang terbesar keempat ekonomi Thailand setelah sektor manufaktur 

ritel, pertanian dan otomotif, kemudian baru diikuti sektor pertambangan, pendidikan, 

jasa keuangan, perbankan dan sektor manufaktur bahan kimia.175 

Kontribusi PDB total (yang terdiri dari langsung, tidak langsung dan induced) sektor 

perjalanan dan pariwisata menghasilkan 19,3% dari PDB Thailand pada tahun 2014. 

Jumlah ini hampir dua kali lipat dari total kontribusi 11,2% terhadap PDB dari 

manufaktur bahan kimia dan hampir empat kali lipat dari kontribusi PDB sektor 

pertambangan sebesar 5,2%.176 Dari jumlah ini, $ 32 miliar dari sektor ini dikaitkan 

dengan bisnis yang berhubungan langsung dengan industri, dengan aktivitas tidak 

langsung dan induksi yang menyumbang $ 40 miliar. Sektor perjalanan dan 

pariwisata juga merupakan perusahaan penting di negara ini, menghasilkan total 5,4 

juta pekerjaan langsung, tidak langsung dan terinduksi pada tahun 2014, 

menjadikannya pengusaha terbesar kedua berdasarkan sektor setelah pertanian, yang 

memiliki 14,1% pangsa total pekerjaan.177 

Sektor pariwisata Thailand terus menarik wisatawan dari seluruh dunia dan telah 

berkembang menjadi model yang sangat sukses bagi negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut telah meningkat 

tiga kali lipat sejak awal milenium, melonjak dari 9,58 juta pada tahun 2000 menjadi 

                                                        
174 World Travel and Tourism Council. Thailand Travel & Tourism Economic Impact 2016. London: 
The Authority On World Travel & Tourism. (2016) 
175 Oxford Business Group. 2016. Business Tourism on The Rise in Thailand. Dapat diakses di 
https://www.oxfordbusinessgroup.com/analysis/dark-horse-full-potential-business-tourism-has-yet-be-
realised (diakses pada 30 Mei 2017) 
176 Ibid. 
177 World Travel and Tourism Council. Thailand Travel & Tourism Economic Impact 2016. London: 
The Authority On World Travel & Tourism. 2016 
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29,89 juta pada tahun 2015.178 Selama beberapa tahun terakhir industri pariwisata 

menunjukkan ketahanan setelah kejadian penting pada tahun 2014 dan 2015 yang 

kemudian dengan segera mendapatkan kembali momentumnya. Beragam daya tarik 

yang ditawarkan negara seperti atraksi budaya, keadaan ekonomi dan sosial telah 

terbukti cukup kuat untuk mengimbangi dampak yang merusak dari demonstrasi 

politik yang mengganggu dan mengarah pada kudeta militer pada Mei 2014. 

Kemudian juga diikuti peristiwa pemboman sebuah situs wisata populer di pusat kota 

Bangkok pada bulan Agustus 2015.179 

Dalam kedua kasus tersebut, penurunan yang terjadi tercatat hanya sementara dalam 

kunjungan wisatawan, pemulihan yang cepat menunjukkan pola pertumbuhan kuat 

pada industri ini selama dua dekade terakhir. Jumlah wisatawan yang berkunjung 

pada tahun 2014, misalnya, turun dengan sebesar 6,54% dari tahun 2013, kemudian 

dapat pulih kembali mencapai 20% di tahun 2015. Wisatawan terbanyak datang dari 

Asia Tenggara terdiri dari dua pertiga (66,5%) dari semua pengunjung di tahun 2015. 

Hal ini didukung dengan kedekatan wilayah dan pembatasan perjalanan lintas batas 

yang mengalami kemudahan dengan adanya liberalisasi perdagangan. Misalnya, 

pengunjung dari negara-negara anggota ASEAN, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam diberi akses yang tidak ketat 

dan murah, serta kontrol perbatasan darat yang tidak memberatkan berkat kebijakan 

ASEAN Open Sky.180 

                                                        
178 Ibid. 
179 Oxford Business Group. 2016. Tourism Growth in Thailand Gets Back on Track. Dapat diakses di 
https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/resilient-rise-return-strong-growth-visitor-numbers-
after-modest-decline (diakes pada 30 Mei 2017) 
180 Oxford Business Group. 2016. Tourism Growth in Thailand Gets Back on Track. Dapat diakses di 
https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/resilient-rise-return-strong-growth-visitor-numbers-
after-modest-decline (diakes pada 30 Mei 2017) 
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Setelah Asia Tenggara, penyumbang wisatawan berikutnya ke Thailand berasal dari 

Eropa, dengan jumlah 5,63 juta wisatawan ke negara ini pada tahun 2015 mewakili 

18,8% dari semua pengunjung yang masuk. Orang-orang Rusia secara tradisional 

merupakan wisatawan Eropa yang paling produktif ke Thailand di masa lalu. Rusia 

tercatat mengirim wisatawan sejumlah 1,75 juta sepanjang tahun 2013, yang 

menyumbang 6,6% dari semua pengunjung tahun itu. Namun karena Rubel 

mengalami kejatuhan terhadap Dolar, pada tahun 2015 Inggris melampaui Rusia 

sebagai negara Eropa yang mengirim jumlah wisatawan tertinggi ke Thailand, dengan 

total 946.919 kunjungan wisatawan, diikuti oleh Prancis sejumlah 681.097 dan 

Jerman 760.604.181 

Beberapa kawasan yang menyumbang sejumlah wisatawan dalam pembangunan 

pariwisata Thailand yakni sejumlah 867.000 pengunjung Amerika Serikat pada tahun 

2015 (4,13% dari total). India menyumbang sebagian besar pengunjung 1,4 juta di 

Asia Selatan (4,7%). Wisatawan dari Oceania berjumlah 921.355 (3,08%), diikuti 

oleh 658.129 dari Timur Tengah (2,20%) dan 161.640 dari Afrika (0,54%). 

Pengeluaran terbesar di Thailand cenderung berasal dari Timur Tengah. Tiga negara 

teratas dalam hal pengeluaran per kapita adalah UEA  Kuwait dan Arab Saudi. Pada 

tahun 2015 pengunjung masing-masing negara ini menghabiskan rata-rata harian 

UEA $ 191.32, Kuwait $ 187.46, dan Arab Sudi $ 187.34.182 

Tren perjalanan regional dalam beberapa tahun terakhir juga telah dimainkan dengan 

kekuatan Thailand. Pasar Asia Pasifik semakin menyukai perjalanan singkat, liburan 
                                                        
181 Oxford Business Group. 2016. Tourism Growth in Thailand Gets Back on Track. Dapat diakses di 
https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/resilient-rise-return-strong-growth-visitor-numbers-
after-modest-decline (diakes pada 30 Mei 2017) 
182 Oxford Business Group. 2016. Tourism Growth in Thailand Gets Back on Track. Dapat diakses di 
https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/resilient-rise-return-strong-growth-visitor-numbers-
after-modest-decline (diakes pada 30 Mei 2017) 
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pantai dan perjalanan kota melalui tur tradisional. Pada saat bersamaan, juga terjadi 

pergeseran menuju hotel kelas atas dan tingkat pengeluaran rata-rata yang lebih 

tinggi. Jumlah pemesanan hotel bintang empat dan lima meningkat 16% dari tahun 

2007 sampai 2014, yang mencapai 45% dari total pemesanan. Sementara pangsa 

hotel bintang satu, dua, dan tiga mengalami penurunan dengan tingkat yang sama 

dengan kurang dari 30%.183 

Kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, berkontribusi langsung perjalanan dan 

pariwisata terhadap PDB pada 2015 mencapai $ 635,9 miliar (2,7% dari PDB) dan 

diperkirakan akan meningkat 5% menjadi $ 667,7 miliar pada tahun 2016.184 Hal ini 

terutama mencerminkan kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh bisnis seperti hotel, 

agen perjalanan, penerbangan dan layanan transportasi penumpang lainnya, serta 

kegiatan industri restoran dan hiburan yang secara langsung didukung oleh 

pariwisata. Kontribusi ini diproyeksikan terus berlanjut selama dekade berikutnya, 

dengan kontribusi langsung perjalanan dan pariwisata terhadap PDB diperkirakan 

tumbuh 4,9% per tahun menjadi $ 1177,1 miliar (3,2% dari PDB) pada tahun 2025.185 

Pada periode ini pariwisata Thailand menyasar kawasan Asia Tenggara dengan faktor 

kedekatan wilayah dan juga kemudahan akses. Selain itu pemerintah Thailand juga 

memberikan perhatian kepada wisatawan yang berasal dari negara-negara 

Semenanjung Arab karena tercatat sebagai wisatawan yang membelanjakan anggaran 

terbesar untuk melakukan kunnjungan di Thailand. 

                                                        
183 Ibid. 
184 World Travel and Tourism Council. Thailand Travel & Tourism Economic Impact 2016. London: 
The Authority On World Travel & Tourism. (2016) 
 
185 Ibid. 
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IV. III. 5. Pengembangan Pariwisata Thailand Bertemakan Muslim-friendly 

Ketika salah satu negara mayoritas Buddha terbesar di Asia Tenggara meluncurkan 

preferensi pariwisata untuk menarik pengunjung Muslim, ini jelas memiliki arti yang 

jauh lebih luas daripada sekadar pengembangan industri perjalanan. Meskipun tujuan 

utama dari otoritas pariwisata adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, 

pengeluaran dan lama tinggal rata-rata, pemerintah Thailand juga memperhatikan 

tujuan yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang inklusif, mencegah 

konflik agama dan etnis, dan berkontribusi pada yang pilar ketiga dari Cetak Biru 

integrasi ASEAN, yakni Sosial Budaya.186 

Strategi untuk memposisikan Thailand sebagai tujuan yang ramah terhadap Muslim 

diresmikan pada tanggal 5 Juni 2015 di Thailand Travel Mart Plus (TTM+), pameran 

dagang bussiness to bussiness tahunan terpenting di negara ini. Sebanyak 113 

operator tur dan media dari Iran, Mesir, Kuwait, Tunisia, Indonesia, Malaysia, 

Brunei, Oman, UEA, Turki, India dan Singapura diundang untuk menghadiri acara.187 

TAT juga menghasilkan sejumlah publikasi yang menyoroti restoran halal di Thailand 

dan atraksi-atraksi Islam di Provinsi-Provinsi Selatan.  

Bagi TAT mengarahkan perhatiannya di pasar Islam adalah kelanjutan dari apa yang 

terbaik dari upaya memantau tren perjalanan global, mengidentifikasi pasar baru dan 

pasar negara berkembang, dan kemudian menghubungkan konsumen, pembeli dan 

media di pasar tersebut dengan beragam wilayah Thailand. TAT telah melihat potensi 

                                                        
186 Muqbil, Imtiaz. 2014. ThaiMuslims Learn How “Halalness” can Benefit Them, Thailand, ASEAN 
and Islam. Dapat diakses di https://www.travel-impact-newswire.com/2014/12/thai-muslims-learn-
how-halalness-can-benefit-them-thailand-asean-and-islam/ (diakses pada 30 Mei 2017) 
 
187 Muqbill, Imtiaz. 2015. Thailand’s MuslimFriendly Destination Strategy Goes Well Beyond Just 
Tourism. Dapat diakases di https://www.travel-impact-newswire.com/2015/06/thailands-muslim-
friendly-destination-strategy-goes-well-beyond-just-tourism/ (diakses pada 30 Mei 2017) 
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yang teridentifikasi dalam riset pasar dan laporan peringkat yang dikeluarkan oleh 

DinarStandard dan CrescentRating. Dari 1,6 miliar Muslim di seluruh dunia, 

mayoritas tinggal di Asia. Indeks Perjalanan Muslim Global 2015 (GMTI 2015) oleh 

MasterCard & CrescentRating memperkirakan pasar perjalanan Muslim pada tahun 

2014 senilai $ 145 miliar, dengan 108 juta wisatawan Muslim mewakili 10% dari 

keseluruhan ekonomi perjalanan. Itu diproyeksikan tumbuh menjadi 150 juta 

pengunjung pada 2020 dengan pengeluaran diproyeksikan tumbuh menjadi $ 200 

miliar.188 

Dalam sambutannya kepada operator tur dan media yang diundang di TTM+ 2015, 

Juthaporn Rerngronasa, Pejabat Gubernur TAT, menyebut strategi baru tersebut 

sebagai momen yang sangat istimewa dan bersejarah. Juthaporn mengatakan bahwa 

Thailand memiliki kualifikasi produk dan layanan yang dibutuhkan untuk wisatawan 

Muslim.  

Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Presiden the Foundation of Islamic Center of Thailand, 

mengatakan dalam presentasinya bahwa secara historis dan budaya umat Islam telah 

menjadi bagian integral Thailand selama berabad-abad. Islam bukan hanya agama 

terbesar kedua di kerajaan tapi juga menikmati perlindungan kerajaan dan resmi. 

Hukum Thailand mengatur kebebasan beragama, dan Pemerintah Kerajaan Thailand 

secara umum menghormati hak ini dalam praktik. Pakorn juga mengatakan bahwa 

populasi Thailand yang berjumlah 67 juta terdiri dari 5,8 juta (8,6%) Muslim pada 

tahun 2013. Ada 3.600 masjid di seluruh negeri, termasuk 180 di Bangkok. Orang-

orang Muslim menikmati dukungan penuh dan bebas untuk mengajar dan mematuhi 

                                                        
188 Ibid. 
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agama mereka sesuai dengan ajaran mereka sendiri.189 

Dr Pakorn, yang juga seorang Direktur, Halal Standard Institute of Thailand (HSIT), 

mencatat bahwa sektor ekonomi utama lainnya di Thailand, pertanian, juga akan 

mendapatkan keuntungan dari strategi TAT. Thailand sudah menjadi salah satu 

eksportir makanan terbesar di dunia dan salah satu dari lima eksportir makanan 

nonbabi dan nonalkohol terbesar ke negara-negara OIC. Sertifikasi halal di Thailand 

diprakarsai pada tahun 1969. Pada tahun 2014, HSIT telah mensertifikasi 4.000 

pabrik halal yang mencakup 120.000 produk (10% untuk ekspor).190 

Pada akhir Mei 2015 kabinet Thailand menyetujui Strategi Pengembangan dan 

Promosi Halal untuk tahun 2016-2020. Tujuannya adalah untuk mempromosikan 

Thailand sebagai basis produksi dan ekspor utama untuk produk dan layanan halal, 

meningkatkan pendapatan negara, membangun kesadaran dan kepercayaan akan 

produk halal Thailand. Rencana Aksi yang menyertainya adalah usaha tiga cabang 

yang melibatkan sektor publik dan swasta Thailand serta berbagai institusi Islam di 

Thailand. 

Meskipun Indeks Perjalanan Muslim Global 2015 menempatkan Malaysia dan 

Indonesia sebagai tujuan utama bagi wisatawan Muslim di antara negara-negara 

Muslim, negara Thailand berada di urutan kedua di antara negara-negara minoritas 

Muslim, setelah Singapura. Pejabat TAT tidak merahasiakan keinginan mereka untuk 

meraih posisi teratas dalam beberapa tahun. Saat ini, Thailand mendapat sekitar tiga 

juta pengunjung Muslim setahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% berasal dari 

                                                        
189 Muqbil, Imtiaz. 2014. ThaiMuslims Learn How “Halalness” can Benefit Them, Thailand, ASEAN 
and Islam. Dapat diakses di https://www.travel-impact-newswire.com/2014/12/thai-muslims-learn-
how-halalness-can-benefit-them-thailand-asean-and-islam/ (diakses pada 30 Mei 2017) 
190 Ibid. 
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Indonesia dan Malaysia.191 Ada potensi kuat untuk menarik lebih banyak pengunjung 

Muslim dari India, Bangladesh dan Pakistan, yang kesemuanya berada dalam jarak 

tempuh empat jam terbang dari Thailand. Wisatawan Muslim berikutnya berasal 

negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara, Afrika Selatan, negara-

negara Eropa yang memiliki penduduk Muslim dan tempat lain. 

Pengunjung Muslim adalah segmen pelanggan yang memiliki kualitas dan kuantitas 

yang bagus. Pengunjung dari negara-negara Teluk memiliki rata-rata terlama 

menginap dan terbanyak pengeluaran harian. Misalnya, pada tahun 2013, pengunjung 

dari UEA memiliki rata-rata menginap 10,6 hari, sementara rata-rata keseluruhan 

Thailand adalah 9,8 hari. Rata-rata pengeluaran harian pengunjung UEA lebih dari 

US $ 195, sementara rata-rata keseluruhan Thailand adalah US $ 150.192 

Hal ini didukung salah satunya karena kemudahan dalam penerbangan. Pejabat TAT 

mencatat bahwa Thailand mendapat lebih banyak penerbangan langsung dari negara-

negara Islam daripada tetangga ASEAN yang lain. Emirates Airlines terbang 6 kali 

sehari dari Dubai ke Bangkok, Etihad Airways 3 kali sehari dari Abu Dhabi, Qatar 

Airways 4 kali sehari dari Doha dan Oman Air dua kali sehari dari Muscat. Setiap 

minggu, ada 11 penerbangan dari Istanbul, penerbangan harian dari Amman, 6 

penerbangan dari Almaty, Kuwait dan Bahrain, 5 penerbangan dari Kairo dan 2 

penerbangan mingguan dari Tashkent. Selain itu, Etihad Airways, Emirates Airlines, 

dan Qatar Airways juga memiliki penerbangan langsung ke Phuket, sekarang dengan 

                                                        
191 Muqbil, Imtiaz. 2016. Understanding the Real Importance of the Thailand Halal Assembly 2016. 
Dapat diakses di https://www.travel-impact-newswire.com/2016/12/understanding-the-real-
importance-of-the-thailand-halal-assembly-2016/ (diakses pada 30 Mei 2017) 
 
192 Muqbil, Imtiaz. 2016. Understanding the Real Importance of the Thailand Halal Assembly 2016. 
Dapat diakses di https://www.travel-impact-newswire.com/2016/12/understanding-the-real-
importance-of-the-thailand-halal-assembly-2016/ (diakses pada 30 Mei 2017) 
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cepat muncul sebagai gerbang penerbangan terpenting kedua di Thailand.193 

Warga negara-negara OIC berikut ini juga memperoleh akses bebas visa 15 atau 30 

hari ke Thailand di antaranya Oman, Qatar, UEA, Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab 

Saudi, Maladewa, Turki, Uzbekistan dan Kazakhstan. Pada penyelenggaraan Arabian 

Travel Market pada bulan Mei 2015, Menteri Pariwisata dan Olahraga, Kobkarn 

Wattanavrangkul mengatakan bahwa warga negara dari negara-negara GCC (Bahrain, 

Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA), dapat memperoleh masa tinggal bebas 

visa 90 hari Untuk perawatan medis. Peraturan tersebut juga memungkinkan pasien 

untuk didampingi tiga keluarga berkewarganegaraan GCC untuk periode 90 hari yang 

sama tanpa visa.194 

Preferensi pariwisata Muslim-friendly sesuai dengan strategi pembangunan nasional 

dan regional Thailand. Penerima manfaat utama adalah Thailand Selatan, yang 

merupakan tempat tinggal 63% populasi Thailand-Muslim. Pemberontakan yang 

terjadi telah menghambat kemajuan ekonomi. Ketika kaum muda Muslim di beberapa 

provinsi yang bergolak merasa sulit mendapatkan pekerjaan, banyak yang beralih ke 

provinsi tetangga Phuket, Krabi dan Phangnga, di mana pariwisata sedang gencar. 

Saat ini, Thailand-Muslim membentuk sekitar 30% populasi Phuket. Otoritas provinsi 

bersiap untuk memposisikannya sebagai pusat makanan halal dan menunjukkan 

kesiapan pulau tersebut untuk memenuhi kebutuhan makanan khusus pengunjung 

Muslim. TAT juga memperkirakan bahwa pantai Andaman Phuket dan Thailand akan 

menjadi salah satu tujuan utama pengunjung Arab. 

                                                        
193 Ibid. 
194 Muqbil, Imtiaz. 2016. Understanding the Real Importance of the Thailand Halal Assembly 2016. 
Dapat diakses di https://www.travel-impact-newswire.com/2016/12/understanding-the-real-
importance-of-the-thailand-halal-assembly-2016/ (diakses pada 30 Mei 2017) 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BUSINESS AS USUAL ... DAWUD KUSUMA DWIJAYADI



103 
 

Karena Thailand selatan memiliki perbatasan dengan Malaysia Utara, prospek untuk 

mempromosikan pariwisata lintas batas sangat jelas. Peserta yang diundang ke forum 

TAT juga mendiskusikan peluang untuk pariwisata Thailand-Malaysia dan 

diperkenalkan ke rute yang menghubungkan Sungai Kolok-Kelantan. Mereka juga 

dibawa dalam perjalanan untuk mensurvei produk dan layanan wisata bagi turis 

Muslim di Pattaya, Hua Hin dan Phuket. Perjalanan tersebut mencakup tempat-

tempat khusus yang potensial bagi pasar high-end dan intermediate, kelompok 

keluarga dan wanita.195 

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Thailand dalam mengembangkan Pariwisata 

Halal  berikut ini penulis sampaikan beberapa hal yang berkaitan dan mendukung 

industri pariwisata yang seiring dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Thailand 

memiliki banyak layanan wisata yang ramah bagi kaum Muslim. 

Hotel-hotel yang secara khusus Muslim-friendly di Thailand menawarkan pilihan 

makanan halal, ruang sholat dan arah kiblat. Al Meroz Hotel di Bangkok mengklaim 

sebagai hotel bersertifikasi Halal pertama. Hotel ini disertifikasi sebagai penyedia 

perhotelan yang ramah Muslim oleh Halal Center UEA. Al Meroz menyediakan 

makanan halal, ruang sholat, lantai khusus wanita dan kolam renang yang 

menawarkan waktu berbeda untuk pria dan wanita. Hotel ini dibuka secara resmi 

pada bulan Juli 2016. Hotel-hotel ramah Muslim lainnya termasuk Grand Sukhumvit 

Hotel di Bangkok. Hotel ini juga demikian menyediakan makanan bersertifikasi halal, 

serta sajadah, arah kiblat dan jadwal sholat di kamar para tamu Muslim. Selain itu 

                                                        
195 Muqbil, Imtiaz. 2016. Understanding the Real Importance of the Thailand Halal Assembly 2016. 
Dapat diakses di https://www.travel-impact-newswire.com/2016/12/understanding-the-real-
importance-of-the-thailand-halal-assembly-2016/ (diakses pada 30 Mei 2017) 
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juga ada Nouvo City Hotel yang menawarkan restoran halal di dalam hotel dan tidak 

menyajikan alkohol.196 

Beberapa layanan wisata yang dikembangkan dengan menyesuaiakn wisatawan 

Muslim ialah bandar udara, spa, resor, dan juga layanan medis. Bandar udara yang 

ramah Muslim dengan menyediakan ruang sholat dan restoran halal di antaranya 

Bandara Suvarnabhumi Bangkok, Bandara Internasional Chiang Mai, dan Bandara 

Internasional Phuket. Thailand memiliki beberapa spa dengan ruang terpisah antara 

wanita dan pria. Pemijatnya pun disesuaikan dengan tamu yang ada serta 

menggunkan produk-produk organik. 

Sedangkan resort-resort pantai yang ramah Muslim di antaranya Six Senses Resorts, 

Resort Banyan Tree, Ao Nang Princeville Resort, Ao Nang Orchid, dan Diamond 

Cave Resort and Spa. Selain spa dan resort Thailand terkenal dengan layanan medis 

untuk wisatawan dari negara-negara GCC.197 Untuk mendukung layanan tersebut 

disediakan staf khusus yang dapat berbahasa Arab, selain makanan halal dan fasilitas 

sholat. Pada tanggal 22 Juni 2015, TAT telah meluncurkan mobile-apps baru untuk 

digunakan sebagai buku panduan secara online dan offline bagi pengunjung Muslim. 

Selain itu TAT juga menghasilkan sejumlah buku panduan dan brosur yang dinamai 

“Halal Check-in Thailand”. Ini akan memudahkan wisatawan Muslim untuk 

menemukan produk, layanan dan fasilitas yang ramah-Muslim di seluruh negeri. 

Dirancang untuk iOS dan Android, ini akan menjadi buku panduan online dan offline 

untuk lebih dari 500 situs dan lokasi yang diminati pengunjung Muslim, termasuk 

masjid, restoran halal dan hotel, pusat perbelanjaan dengan ruang sholat, dan fasilitas 

                                                        
196 COMCEC. Muslim Friendly Tourism: Developing and Marketing MFT Products and Services In 
the OIC Member Countries. Ankara : COMCEC Coordination Office (2016) 
197 Ibid. 
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lainnya di seluruh negeri.198 Peta juga akan digabungkan untuk membantu navigasi. 

Awalnya dalam bahasa Thailand dan Inggris, bahasa dan kini telah diperluas ke 

bahasa Arab dan bahasa Indonesia.199 

Bentuk keseriusan Pemerintah Thailand yang lain untuk mengembangkan Pariwisata 

Halal  ialah bekerja bersama-sama baik sektor publik dan juga privat dengan 

menyelenggarakan Thailand Halal Assembly. Selain itu juga Pemerintah Thailand 

secara khusus membangun Halal Industrial Estate di kawasan Pattani.200 Thailand 

Halal Assembly dirancang untuk membantu meningkatkan standar produk halal dan 

layanan yang dibuat di Thailand untuk memenuhi pasar Islam yang berkembang 

pesat, baik di Asia maupun di seluruh dunia. Thailand memiliki populasi sekitar enam 

juta Muslim, terutama terletak di provinsi-provinsi bagian selatan. Statusnya sebagai 

pengamat di OIC, Thailand melihat potensi untuk memanfaatkan potensi ekonomi 

dan sosial dari etnis minoritas terbesarnya untuk memperbaiki hubungannya dengan 

dunia Islam dan menangani penyebab utama pemberontakan separatis yang telah 

berlangsung lama. Thailand Halal Assembly diselenggarakan setiap tahun dengan 

peluncuran pertama yakni di tahun 2014. 

Pemerintah Thailand juga memberikan dukungan untuk bisnis dan industri halal di 

kawasan selatan, di mana keberadaan populasi Muslim cukup besar. Wakil Perdana 

Menteri dan juga Menteri Pertahanan Jenderal Prawit Wongsuwon mengangkat isu 

pengembangan halal dan promosi selama melakukan inspeksi Kawasan Industri Halal 

                                                        
198 Tourism Authority of Thailand. 2017. Thailand’s Muslimfriendly Travel Application Now 
Available in Arabic and Bahasa Indonesia. dapat diakses di http://www.tatnews.org/thailandsmuslim-
friendlytravelapplicationnowavailablearabicbahasaindonesia/ (diakses pada 30 Mei 2017) 
199 COMCEC. Muslim Friendly Tourism: Developing and Marketing MFT Products and Services In 
the OIC Member Countries. Ankara : COMCEC Coordination Office (2016) 
200 Thailand Goverment. Creating Confidence in the Halal Industrial Estate in Pattani.  
Dapat diakses di http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=2846&filename=index (diakses pada 
Mei 2017) 
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di wilayah Panare, Provinsi Pattani, pada tanggal 19 Maret 2015. Jenderal Prawit 

mengutip Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang mengatakan bahwa ia ingin 

melihat kemajuan signifikan kawasan industri ini, yang didirikan pada tahun 2004 di 

area seluas 68 hektar. Kawasan Industri Halal dioperasikan oleh Otoritas Kawasan 

Industri Thailand. Pusat layanan satu atap juga dibangun di dalam area untuk 

mempromosikan bisnis dan pemasaran sertauntuk sertifikasi standar Halal-GMP / 

HACCP. Pembuatan makanan halal di sini didasarkan pada Good Manufacturing 

Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), dan standar 

kesehatan lainnya.201 

Kerusuhan di wilayah Selatan meletus pada awal tahun 2004 dan telah 

memperlambat pelaksanaan proyek ini, terutama dalam hal pembangunan 

infrastruktur. Jenderal Prawit mengatakan bahwa Departemen Insinyur Angkatan 

Darat telah dipercayakan untuk membangun jalan sepanjang 2,8 kilometer menuju 

pintu masuk Kawasan Industri Halal. Jendral Prawit percaya bahwa kawasan industri 

ini akan menghasilkan banyak kesempatan kerja bagi penduduk setempat, karena 

produk dan layanan halal telah populer dan memiliki prospek yang cerah sebagai 

komoditi ekspor.202 

Provinsi Pattani telah menyesuaikan rencana pengelolaannya tentang pengembangan 

dan promosi halal dengan memusatkan perhatian pada dorongan produsen lokal untuk 

menyadari pentingnya sertifikasi standar halal. Ini juga mendesak usaha kecil dan 

menengah  (UKM) lokal dan bisnis masyarakat untuk bergabung dengan Kawasan 
                                                        
201 Halal Focus. Thailand: Government Ready to Support Halal Business in the Deep South. Dapat diakses di 
http://halalfocus.net/thailand-government-ready-to-support-halal-business-in-the-deep-south/ (diakses 
pada Mei 2017) 
202 Halal Focus. Thailand: Government Ready to Support Halal Business in the Deep South. Dapat diakses di 
http://halalfocus.net/thailand-government-ready-to-support-halal-business-in-the-deep-south/ (diakses 
pada Mei 2017) 
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Industri Halal. Dalam rencana pembangunan, Pattani diupayakan untuk menjadi 

sumber produk pertanian dan produk halal berkualitas tinggi. 

Pada 19 Maret 2015 juga, Committee on the Development and Promotion of Halal 

Business and Products, yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri MR Pridiyathorn 

Devakula, menyetujui strategi dan proyek tersebut yang dilaksanakan dari tahun 2016 

sampai 2020 untuk meningkatkan potensi produk dan layanan halal . Diantara proyek 

tersebut adalah pengembangan restoran halal di lima provinsi perbatasan selatan, 

yaitu Yala, Pattani, Narathiwat, Satun, dan Songkhla.203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
203 Thailand Goverment. Creating Confidence in the Halal Industrial Estate in Pattani.  
Dapat diakses di http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=2846&filename=index (diakses pada 
Mei 2017) 
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BAB IV 

Analisis Motif Pengembangan Pariwisata Halal di Thailand 

IV. 1. Faktor Identitas dalam Industri Pariwisata 

Merujuk pada kerangka pemikiran yang dibangun oleh penulis, bahwa identitas 

memiliki kaitan dengan ekonomi dan begitu pula industri pariwisata sebagai salah 

satu sektor ekonomi. Identitas dalam wujud nilai-nilai, budaya, keyakinan, simbol, 

bahasa, tradisi, seni, gaya hidup mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan 

ekonomi seseorang dan juga kelompok tertentu. Singkat kata, identitas yang melekat 

pada individu maupun kelompok turut mempengaruhi sebuah tindakan. Utamanya 

identitas yang melekat pada kelompok mayoritas tertentu. 

Lebih lanjut di dalam pasar global yang semakin ketat, identitas turut berperan 

penting dalam diferensiasi, daya saing, dan juga ekpansi pasar dalam ekonomi. Peran 

identitas tidak hanya berupa keutungan materi. Identitas yang dikelola dengan baik 

membantu terwujudnya kohesi sosial, yakni dengan memperkuat hubungan komunal 

dan hubungan antar bangsa, didasarkan pada empati dan dialog untuk mengenali 

perbedaan. 

Pariwisata sebagai salah satu industri atau sektor ekonomi terdapat hubungan saling 

mempengaruhi dengan identitas. Identitas menjadi salah satu elemen penting dalam 

pariwisata sebagai diferensiasi dan ekspansi pasar dari suatu destinasi. Sebagai sektor 

ekonomi, pariwisata tidak hanya tentang statistik dan angka. Secara esensial, 

pariwisata merupakan aktivitas personal enrichment and development. Dengan 

berwisata memperluas pemikiran kita dengan adanya dialog dan menghormati suatu 
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keberagaman. Di sisi lain, pariwisata juga berpengaruh terhadap identitas. Pariwisata 

turut menvisualisasika, melestarikan dan mereafirmasi terhadap suatu identitas 

kelompok tertentu. 

Dengan kata lain, selain memberikan keuntungan secara ekonomi, pariwisata dapat 

mempromosikan suatu kawasan dan komunitasnya sebagai destinasi yang aman dan 

damai. Yakni dengan menjunjung konsep pariwisata yang berkelanjutan. 

Menggabungkan tiga pilar utama, di antaranya memberikan keuntungan, namun tetap 

memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, dan yang tidak kalah penting 

adalah mempromosikan serta melestarikan sosial dan budaya setempat. 

Thailand sebagai negara dengan penduduk beragama Budha terbesar di Asia 

Tenggara, menjadikan pengembangan Pariwisata Halal  sebagai bentuk diferensiasi 

dan ekpansi pasar. Namun nyatanya, demografis penduduk Muslim merupakan 

minoritas dan sebagian besar berada di Kawasan Selatan, dimana gejolak stabilitas 

politik sering terjadi disana. Dan tak dipungkiri memiliki rekam jejak yang tidak 

harmonis dengan Pemerintah Kerajaan Thailand. Lebih lanjut, pengembangan 

Pariwisata Halal  yang ada memiliki intensi politik. Yakni mengupayakan adanya 

perdamaian, inklusifitas, dan integrasi nasional. 

Jika dikaitkan dengan tiga bentuk pariwisata yang ditujukan untuk membangun 

perdamaian –pariwisata alternatif, responsible tourism, dan sustainable tourism– 

upaya pengembangan Pariwisata Halal  oleh Thailand cenderung kepada bentuk yang 

pertama dan ketiga. Sebagai pariwisata alternatif mengupayakan agar keadilan dan 

kemerataan tercipta, memungkinkan adanya pertemuan yang bermakna dengan 

penduduk setempat yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan yang sehat, 
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kepekaan terhadap budaya dan tradisi keagamaan. Sehingga memberikan sarana 

kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang layak dan setara dari hasil 

aktivitas pariwisata. Oleh karenanya, Macleod menyatakan bahwa pariwisata 

alternatif memiliki dampak ekonomi dan sosial-budaya yang signifikan bagi 

masyarakat setempat. 

Sedangkan dari sisi pariwisata berkelanjutan dapat dilihat dari dua sisi, pertama, dari 

sisi konsumen dan produsen pariwisata. Yakni mengupayakan sektor pariwisata dapat 

terus berlanjut sehingga memberikan pendapatan bagi produsen dan bagi konsumen 

dapat menikmatinya. Kedua, dari sisi pembagunan berkelanjutan, yakni menjadikan 

pariwisata untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan lingkungan yang lebih luas. Pada 

prinsipnya praktek-praktek berkelanjutkan harus memperhatikan sistem nilai yang 

berlaku dan masyrakat yang ada. Selain itu, mengontrol pariwisata agar melindungi 

lingkungan, budaya, dan masyarakat. 

 

IV. 2. Pariwisata Halal  as a Business as Usual : Analisis Latar Belakang 

Pengembangan Pariwisata Halal  dalam Kaitan Prospek Pasar Global 

dan Kawasan 

 
Merujuk pada pemaparan yang ada di Bab II, didapatkan dua temuan pokok. Yakni 

Pariwisata Halal  sebagai diferensiasi tidak muncul begitu saja, namun terdapat 

perkembangan yang mengiringinya hingga terbentuk sedemikian rupa. Kedua, secara 

global maupun kawasan khususnya Asia Tenggara terdapat peningkatan jumlah 

penduduk Muslim yang menjadi salah satu faktor diberlakukannya Pariwisata Halal . 

Pariwisata Halal  memiliki perjalanannya sendiri sebelum konsep pariwisata tersebut 

mulai gencar. Perkembangan awalnya didahului Religious dan Pilgrimage Tourism 
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yang cenderung berbasis kepada destinasi, kemudian berkembang dan 

bertransformasi menjadi Islamic Tourism yang menekankan pada aktor yang terlibat, 

barulah kemudian Pariwisata Halal  hadir sebagai diferensiasi pengembangan 

pariwisata hadir dengan berbasis kepada value. 

Wisata Religi merupakan bentuk yang eksklusif atau dilatarbelakangi oleh alasan 

agama dan yang tertua dari jenis pariwisata di dunia. Antropolog dan arkeolog 

menemukan bukti bahwa misalnya Stonehenge dan lukisan-lukisan penghuni gua 

memiliki fungsi yang sama dengan tempat keagamaan saat ini. Sepanjang sejarah, 

agama-agama telah mengantarkan para penganutnya untuk saling terhubung dan 

bepergian ke monumen atau tempat-tempat suci. Tempat tersebut dapat berupa ruang 

mikro seperti pemakaman dan altar, ruang makro seperti Yerusalem, Mekah, atau 

bahkan seluruh bangsa seperti Israel. Wisata Religi juga dapat berupa situs alam 

seperti pegunungan atau danau, atau bangunan buatan manusia seperti kuil dan 

Sinagog. 

 
Destinasi lain yang termasuk Wisata Religi di antaranya ialah Saint Peter di Vatikan, 

Varanasi di India, dan Lumbini di Nepal. Ziarah (pilgrimage) dalam hal ini, 

merupakan bentuk yang paling jelas dari Wisata Religi. Namun Wisata Religi tidak 

hanya perjalanan ziarah. Dalam perkembanganya untuk mendapatkan pangsa pasar, 

Wisata Religi memiliki sebelas segmen lain selain kegiatan ziarah. Segmen tersebut 

di antaranya ialah,  Misionaris; Pelayaran; Rekreasi; Konferensi atau Pertemuan 

Keagamaan; Destinations/attractions; Retreats; Christian camps; Petualangan; 

Volunteer vacations; Pelajar/Pemuda; dan juga Keluarga. 

 

Beralih ke Islamic Tourism memiliki karakteristik pada aktor yang terlibat atau 
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menjalani, yakni tentu saja orang-orang yang memeluk Agama Islam. Yang menjadi 

destinasi utama yakni Ka’bah di Mekah, Madinah dan beberapa tempat di 

Semenanjung Arab yang dikunjungi dalam rangka ibadah Haji dan atau Umroh. 

Dalam perkembangannya ibadah Haji dan Umroh tidak hanya menjadi perjalanan 

yang diwajibkan oleh agama semata, namun kemudian menjadi kegiatan yang 

memiliki potensi bisnis. 

Istilah Islamic Tourism (Wisata Islam) menggambarkan turis Muslim yang bepergian 

ke destinasi dimana Islam merupakan agama resmi atau dominan, dan seringkali 

perjalanan atau wisata yang dilakukan dengan dasar atau berkaitan dengan ibadah 

keagamaan. Berbeda dengan pariwisata massal modern yang memiliki tujuan 

komersial (yaitu, memaksimalkan keuntungan dan kepuasan pelanggan), konsep 

Islam tentang pariwisata menekankan tujuan suci untuk berserah kepada Tuhan. 

Muslim didorong untuk bepergian di muka bumi sehingga mereka menghargai 

kebesaran Tuhan dengan mengamati " keindahan dan karunia ciptaan-Nya yang dapat 

dilihat di mana-mana. Dengan melakukan perjalanan dapat meningkatkan kesehatan 

dan kesejahteraan, serta mengurangi stres. Sehingga memungkinkan umat Islam 

untuk beribadah kepada Tuhan dengan lebih baik. 

Jika Pariwisata Islam pada umumnya berkaitan dengan perjalan ziarah untuk Haji dan 

Umrah. Seiring dengan pertumbuhan konsumen kelas menengah yang cukup berada 

dan meningkatnya derajat interkonektivitas, telah membuat perjalanan menjadi 

bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kondisi seperti itu secara bertahap 

juga telah mengubah preferensi Pariwisata Islam dari tujuan tradisional seperti Mekah 

dan Madinah beralih ke tujuan atau destinasi liburan terkenal dan juga berbagai 
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resort. Pariwisata Halal baru-baru ini menjadi terkenal dan populer di kalangan 

masyarakat dan sekarang tumbuh dan berkembang dengan cepat dalam industri 

pariwisata. Dengan kata lain Pariwisata Halal  memiliki kekhasan pada value yang 

melekat. Aktor atau pengunjung tidak melulu mereka yang berkeyakinan Islam, 

destinasi yang dituju tidak harus tempat yang disucikan atau diwajibkan dalam ibadah 

agama. Namun yang ditekankan disini yakni penyediaan fasilitas dan kebutuhan yang 

bersesuaian dengan Syariat Islam. Mulai dari penyediaan makanan halal, tempat 

ibadah dan sebagainya. 

Pariwisata Halal  muncul dan terbentuk karena pertumbuhan Muslim secara global 

yang mendorong perubahan pada permitaan dan juga destinasi. Pertumbuhan 

wisatawan Muslim merupakan segmen yang baru dalam sektor wisata, yang akan 

mempengaruhi industri pariwisata global. 1 dari 3 orang yang lahir antara tahun 1990 

dan 2030 merupakan Muslim. Tercatat pada tahun 2010 jumlah Muslim dunia 

mencapai angka 1,6 Milyar, pada tahun 2011 mencapai 1,62 Milyar, pada tahun 2015 

mencapai 1,8 Milyar yang menandai bahwa jumlah Muslim sebesar 24,3% dari 

seluruh penduduk dunia. Oleh karena itu, populasi Muslim bisa meningkat menjadi 

2,2 miliar pada tahun 2030. 

Populasi Muslim berkembang pesat dan diperkirakan akan mencapai 26 persen dari 

populasi dunia pada tahun 2030. Pertumbuhan populasi Muslim dan meningkatnya 

pendapatan mereka telah menghasilkan jumlah umat Islam yang besar untuk 

mengambil perjalanan dengan tujuan rekreasi, bisnis, kesehatan dan motif agama. 

Peningkatan ini menyebabkan wisatawan Muslim menjadi salah satu segmen 

perjalanan yang paling cepat berkembang di industri pariwisata. Dalam beberapa 
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tahun terakhir, kesadaran dan adopsi terhadap praktik berbasis agama oleh wisatawan 

Muslim juga telah tumbuh. Dalam survei terbaru yang dipublikasikan dalam Muslim 

Travel Shopping Index (MTSI) 2015, lebih dari 80 persen responden menyebutkan 

bahwa memiliki pilihan makanan halal di destinasi wisata merupakan sesuatu yang 

sangat penting ketika memilih tujuan wisata. Keinginan wisatawan Muslim untuk 

mengeksplorasi pengalaman dan destinasi baru, ditambah dengan meningkatnya 

kesadaran kebutuhan berbasis agama, kini mendorong permintaan global untuk 

memenuhi produk dan jasa pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan umat Muslim. 

Beberapa negara di Asia Tenggara juga mengambil kesempatan pasar ini sebagai 

diferensiasi pariwisata. Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang berpenduduk 

mayoritas Muslim unggul dalam pengembangan Pariwisata Halal . Namun ternyata 

pengembangan Pariwisata Halal  tidak hanya dilakukan negara-negara dengan 

penduduk Muslim yang mayoritas, Singapura dan Thailand dengan penduduk Muslim 

yang tidak terlalu banyak memutuskan untuk mengenmbangkan preferensi pariwisata 

yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Tercatat Singapura dan Thailand menempati 

urutan satu dan dua untuk negara non-OIC yang berhasil mengembangkan Pariwisata 

Halal . Dan kondisi unik terjadi di Thailand. Kelompok Muslim terpusat atau terdapat 

paling banyak di Kawasan Selatan. Selain itu tercatat beberapa kali terjadi gangguan 

stabilitas politik disana karena merasa teraleniasi dan termarginalkan. 

Pengembangan Pariwisata Halal  oleh pemerintah Thailand memiliki tujuan bisnis 

seperti pada umunya, yakni sebagai diferensiasi dan ekpansi pasar. Diferensiasi ini 

dilakukan karena hendak memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang sesuai 

dengan nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Hal ini berkaitan pula dengan ekpansi 
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pasar dilakukan, karena melihat pasar Muslim secara global dan kawasan, Thailand 

hendak mengambil kesempatan untuk mendapatkan ceruk pasar Muslim yang kian 

bertumbuh. 

 

IV. 3. Not only Business as Usual : Analisis Terhadap Motif Nonekonomi 

Pengembangan Pariwisata Halal  di Thailand 

 
Merujuk pada Bab III, setidaknya terdapat lima temuan yang dapat penulis 

sampaikan. Pertama bahwa Pariwisata Halal  tidak tiba-tiba muncul, tetapi di dahului 

dengan pertautan yang panjang. Kedua, pertautan yang pertama setidaknya dapat 

ditelusuri pada periode-periode di dekitar Perang Teluk. Ketiga, walaupun peristiwa 

9/11 tidak terlalu berpengaruh signifikan, setidaknya  tidak terdapat data yang kontra 

poduktif. Sehingga minat wisatawan untuk menjadikan Thailand sebagai destinasi 

wisata tidak menunjukkan penurunan. Keempat, situasi-siatuasi yang menghangat 

pada ranah domestik bersinggungan dengan identitas Muslim. Dan yang terakhir 

barulah kemudian atas dasar itu pengembangan Pariwisata Halal  dilakukan. 

Perkembangan pariwisata Thailand begitu panjang hingga akhirnya memunculkan 

preferensi wisata yang ramah terhadap Muslim. Merujuk pada Bab III, pada mulanya 

pariwisata Thailand bisa muncul ialah karena para tentara Amerika yang terlibat 

perang di Vietnam menjadikan Thailand sebagai tempat bersinggah dan berlibur. 

Sejak itulah Thailand dikenal akan keindahan paronama alamnya, pantai, dan 

kekayaan budayanya. Pada periode-periode awal perkembangannya, pariwisata 

Thailand menjadi rujukan banyak wisatawan yang berasal dari Amerika Utara dan 

juga Eropa. Dengan keramahan penduduk dan iklim yang bersahabat menjadi daya 

tarik tersendiri bagi Thailand sebagai suatu destinasi. 
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Kemudian di era Perang Teluk, pariwisata Thailand menerima dampaknya. 

Penerbangan-penerbangan yang berasal dari Eropa yang dibawa oleh maskapai-

maskapai dari negara teluk mengalami penurunan. Dari sini penulis melihat adanya 

pertautan antara Thailand dengan dunia Islam khususnya dari negara-negara teluk. Ini 

terkait dengan maskapai-maskapai yang mereka miliki. Ternyata disini Thailand juga 

memiliki ketergantungan dengan maskapai yang dimiliki negara-negara teluk untuk 

membawa wisatawan dari Eropa menuju Thailand. 

Penelusuran pertautan Thailand dengan Islam muncul setelah adanya peristiwa atau 

serangan teroris pada 11 September 2001. Meskipun peristiwa 9/11 tidak terlalu 

berpengaruh signifikan, setidaknya  tidak terdapat data yang kontra poduktif. 

Sehingga minat wisatawan untuk menjadikan Thailand sebagai destinasi wisata tidak 

menunjukkan penurunan. Penulis melihat adanya intensi Thailand untuk 

mengafirmasi identitas Islam. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengembangan 

sertifikasi halal terhadap produk makanan di Thailand. Pada tahun 2003, Pemerintah 

Thailand mensponsori pendirian Halal Standard Institute of Thailand (HSIT) di 

bawah CICOT (Central Islamic Committee of Thailand) dan Halal Science Center 

(HSC). Hingga kemudian pada tahun 2009, CICOT menerbitkan Peraturan 

Manajemen Urusan Halal, pengujian dan pengawasan kualitas produk halal, serta 

penggunaan logo halal. Selain itu pada tahun 2002 Pemerintah Thailand mengajukan 

rencana strategis pusat pangan halal di Selatan Thailand. 

Industri pariwisata pada pertengahan tahun 2008 terus berkembang dengan baik dari 

kuartal terakhir tahun 2007. Pada paruh kedua tahun ini, industri ini terkena dampak 

negatif oleh beberapa faktor negatif, termasuk tujuh insiden pengeboman di provinsi 
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Songkhla pada awal Agustus. Serta ketidakstabilan politik yang diintensifkan mulai 

akhir Agustus dan seterusnya. Konflik politik tersebut menyebabkan deklarasi 

keadaan darurat di Bangkok, penutupan bandara dan layanan kereta api di provinsi-

provinsi selatan pada bulan September, dan akhirnya, penutupan bandara 

Suvarnabhumi dan Donmueang pada akhir November hingga awal Desember 2008, 

yang sangat parah. Peristiwa ini mempengaruhi kepercayaan wisatawan 

mancanegara. 

Gangguan-gangguan terhadap stabilitas politik juga berlangsung pada tahun 2014-

2015. Melihat potensi wisatawan yang berasal dari Asia Tenggara dan negara-negara 

Timur Tengah yang mayoritas berpenduduk Muslim, kemudian mendorong Thailand 

untuk lebih serius menggarap peluang ini. Atas dasar itulah pengembangan Pariwisata 

Halal  dilakukan. Selain itu, pemerintah Tahailand juga menyoroti kawasan selatan 

yang merupakan kantong penduduk Muslim terbanyak untuk mendukung 

pengembangan ini. 

Meskipun tujuan utama dari otoritas pariwisata adalah untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan, pengeluaran dan lama tinggal rata-rata, pemerintah Thailand 

juga memperhatikan tujuan yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang 

inklusif, mencegah konflik agama dan etnis, dan berkontribusi pada yang pilar ketiga 

dari Cetak Biru integrasi ASEAN, yakni Sosial Budaya. Tidak tanggung-tanggung 

pemerintah Thailand menyelenggarakan sederet pertemuan yang khusus untuk 

menggandeng para pelaku-pelaku pariwisata. Di antaranya seperti Chiang Mai Halal 

International Fair, Five Southern Border Provinces Halal Expo di Pattani, kemudian 

Songkhla World Halal Expo, serta Thailand Halal Assembly. Pada kesempatan ini 
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Pemerintah Thailand turut mengundang pelaku-pelaku bisnis dan UKM yang berasal 

dari kawasan selatan Thailand. Dengan demikian mereka coba dirangkul oleh 

pemerintah pusat untuk turut mengembangkan pariwisata dan juga ekonomi mereka. 

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kerajaan Thailand mengupayakan 

pengembangan pariwisata yang merata dan juga inklusif. Pengakuan terhadap 

keberadaan Islam dan komunitas Muslim ini juga ditunjukkan dengan pembuatan 

mobile-apps dan juga buku panduan yang menampilkan tempat-tempat dimana 

masjid berada, makanan halal tersedia, serta hotel-hotel, spa, resort dan fasilitas-

fasilitas umum yang mendukung dengan kebutuhan para wisatawan Muslim. Lebih 

lanjut kawasan Industri Halal yang sejatinya mulai dibangun sejak 2004 namun 

berhenti karena terjadi kerusuhan, mulai digarap kembali oleh Pemerintah Thailand 

untuk menggerakkan perekenomian di kawasan selatan. 

 

IV. 4. Business as Usual or Business for Political Purpose : Pariwisata Halal  

Sebagai Respon Thailand Atas Situasi Global, Kawasan, dan Internal 

 

Secara umum Pariwisata Halal  muncul sebagai preferensi pariwisata mempunyai 

transfomasinya sendiri yang dimulai dari bentuk Religius dan Pligrimage Tourism 

yang menjadi agenda perjalan ibadah oleh beberapa agama. Kemudian Islamic 

Tourism yang khusus dilakukan oleh umat Islam ke tempat-tempat suci yang 

dituntunkan peribadatan agamanya seperti perjalanan Haji dan Umroh. Dan 

perkembangannya Haji dan Umroh yang kian banyak peminatnya dijadikan sebagai 

suatu lahan bisnis. 

Pertumbuhan umat Islam yang semakin menunjukkan signifikansinya, mendorong 
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industri pariwisata untuk memenuhi ceruk pasar baru tersebut. Tercatat pada tahun 

2010 jumlah Muslim dunia mencapai angka 1,6 Milyar, pada tahun 2011 mencapai 

1,62 Milyar, pada tahun 2015 mencapai 1,8 Milyar yang menandai bahwa jumlah 

Muslim sebesar 24,3% dari seluruh penduduk dunia. Oleh karena itu, populasi 

Muslim bisa meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Pariwisata Halal  hadir 

dalam rangka mengambil kesempatan emas ini. Namun yang khas dari Pariwisata 

Halal  ialah, destinasi yang dituju bukan selalu yang berhubungan dengan kegiatan 

peribadatan. Seiring dengan pertumbuhan konsumen kelas menengah yang cukup 

berada dan meningkatnya derajat interkonektivitas, telah membuat perjalanan 

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kondisi seperti itu secara 

bertahap juga telah mengubah preferensi pariwisata Muslim dari tujuan tradisional 

seperti Mekah dan Madinah beralih ke tujuan atau destinasi liburan terkenal dan juga 

berbagai resort. 

Kondisi yang hampir serupa dengan itu terjadi di kawasan Asia Tenggara. Tercatat 

pada tahun 1990 sejumlah 188 juta penduduk Asia Tenggara merupakan pemeluk 

Agama Islam dan Indonesia sebagai salah satu negara mayoritas Islam merupakan 

negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Jumlah ini 

mengalami kenaikan drastis 36,8% yakni sejumlah 257 juta penduduk Muslim  pada 

tahun 2011 dan diperkirakan pada tahun 2030 penduduk Muslim Asia Tenggara akan 

mencapai 307 juta lebih dengan pertumbuhan sejumlah 19,2%. Malaysia yang jumlah 

penduduk Muslimnya masih di bawah Indonesia mampu mengungguli dalam 

pengebangan Pariwisata Halal . Seperti yang telah disebutkan di atas, Pariwisata 

Halal  tidak menuntut apa yang ditawarkan dalam pilihan wisata ialah yang 

berhubungan dengan peribadatan. Oleh karenanya, Pariwisata Halal  juga menarik 
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negara-negara non-OIC dan atau yang bukan mayoritas berpenduduk Muslim untuk 

mengembangkannya. Thailand merupakan salah satunya selain Singapura. 

Pengembangan Pariwisata Halal  bagi Thailand merupakan salah satu bentuk 

diferensiasi dan ekpansi pasar di bidang pariwisata. Thailand juga turut melihat 

potensi ceruk pasar global dan kawasan yang menjanjikan. Pengunjung Muslim 

adalah segmen pelanggan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus. 

Pengunjung dari negara-negara Teluk memiliki rata-rata terlama menginap dan 

terbanyak pengeluaran harian. Misalnya, pada tahun 2013, pengunjung dari UEA 

memiliki rata-rata menginap 10,6 hari, sementara rata-rata keseluruhan Thailand 

adalah 9,8 hari. Rata-rata pengeluaran harian pengunjung UEA lebih dari US $ 195, 

sementara rata-rata keseluruhan Thailand adalah US $ 150. 

Hal ini didukung salah satunya karena kemudahan dalam penerbangan. Pejabat TAT 

mencatat bahwa Thailand mendapat lebih banyak penerbangan langsung dari negara-

negara Islam daripada tetangga ASEAN yang lain. Emirates Airlines terbang 6 kali 

sehari dari Dubai ke Bangkok, Etihad Airways 3 kali sehari dari Abu Dhabi, Qatar 

Airways 4 kali sehari dari Doha dan Oman Air dua kali sehari dari Muscat. Setiap 

minggu, ada 11 penerbangan dari Istanbul, penerbangan harian dari Amman, 6 

penerbangan dari Almaty, Kuwait dan Bahrain, 5 penerbangan dari Kairo dan 2 

penerbangan mingguan dari Tashkent. Selain itu, Etihad Airways, Emirates Airlines, 

dan Qatar Airways juga memiliki penerbangan langsung ke Phuket, sekarang dengan 

cepat muncul sebagai gerbang penerbangan terpenting kedua di Thailand. 

Pada akhir Mei 2015 kabinet Thailand menyetujui Strategi Pengembangan dan 

Promosi Halal untuk tahun 2016-2020. Tujuannya adalah untuk mempromosikan 
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Thailand sebagai basis produksi dan ekspor utama untuk produk dan layanan halal, 

meningkatkan pendapatan negara, membangun kesadaran dan kepercayaan akan 

produk halal Thailand. Rencana Aksi yang menyertainya adalah usaha tiga cabang 

yang melibatkan sektor publik dan swasta Thailand serta berbagai institusi Islam di 

Thailand. 

Preferensi pariwisata Muslim-friendly sesuai dengan strategi pembangunan nasional 

dan regional Thailand. Penerima manfaat utama adalah Thailand Selatan, yang 

merupakan tempat tinggal 63% populasi Thailand-Muslim. Pemberontakan yang 

terjadi telah menghambat kemajuan ekonomi. Ketika kaum muda Muslim di beberapa 

provinsi yang bergolak merasa sulit mendapatkan pekerjaan, banyak yang beralih ke 

provinsi tetangga Phuket, Krabi dan Phangnga, di mana pariwisata sedang gencar. 

Saat ini, Thailand-Muslim membentuk sekitar 30% populasi Phuket. 

Dengan mengembangkan preferensi Pariwisata Halal , Thailand mendapatkan 

manfaat lebih selain keuntungan materi atau ekonomi. Embel-embel "Halal" untuk 

suatu produk bukan hanya menjamin bahwa produk tersebut diperbolehkan bagi 

Muslim, tetapi juga telah menjadi simbol global sebagai jaminan kualitas dan juga 

pilihan gaya hidup. Produk dan jasa halal sejatinya juga memiliki nilai-nilai yang 

sejalan dengan isu-isu global seperti keberlanjutan, perlindungan terhadap 

lingkungan, dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan bentuk pariwisata yang 

ditujukan sebagai instrumen perdamaian. Yakni pariwisata alternatif dan pariwisata 

berkelanjutan. 

Dari pengembangan Pariwisata Halal , penduduk di kawasan selatan khusunya umat 

Islam mendapatkan kesempatan memperoleh keuntungan dari aktivitas atau industri 
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pariwisata. Hal ini berarti Pariwisata Halal  menjunjung inklusfitas. Umat Islam 

mendapatkan perhatian dan merasa diakui keberadaannya Pemerintahan Thailand. 

Sehingga upaya-upaya pemisahan diri karena merasa teraleniasi dan termarginalkan 

secara ekonomi dapat diredam. Lebih lanjut kondisi demikian dapat mendorong 

integrasi nasional yang lebih kuat dan diharapkan dalam jangka panjang kawasan 

tersebut menjadi kawasan yang damai karena kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi 

setempat mendapatkan perhatian. Pada akhirnya hipotesis yang diajukan dapat 

menjawab pertanyaan penelitian 
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KESIMPULAN 

Negara dengan jumlah penduduk Budha yang besar, namun mampu melakukan 

pengembangan Pariwisata Halal  menjadi cikal bakal ketertarikan penulis untuk 

mengangkatnya menjadi sebuah penelitian. Pada awal penelitian, penulis juga 

menemukan bahwa Pemerintah Kerajaan Thailand memiliki rekam jejak hubungan 

yang tidak harmonis dengan kelompok Muslim sebagai suatu identitas. Ketimpangan 

yang ada dirasa oleh kelompok Muslim khususnya di kawasan selatan sebagai 

sesuatu yang tidak adil. Hingga kemudian mereka memiliki kehendak untuk 

melakukan pemisahan dengan beberapa kali bentuk pemberontakan. 

Problematika yang ada oleh penulis coba dijelaskan dan dikemukakan pada mulanya 

dengan pendekatan peran identitas dalam ekonomi. Identitas menjadi elemen penting 

dalam keputusan atau aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, identitas dapat mengantarkan 

kepada upaya diferensiasi dan ekpansi pasar guna bersaing di pasar global. Pariwisata 

sebagai salah satu sektor ekonomi juga memiliki hubungan dengan keberadaan 

identitas. Seperti halnya pada ekonomi, identitas juga mengarahkan pariwisata untuk 

melakukan diferensiasi agar mampu memenuhi permintaan dan destinasi yang 

semakin berkembang di pasar global maupun kawasan. 

Namun Thailand memiliki keunikan tersendiri seperti disebutkan sebelumnya bahwa 

Thailand merupakan negara dengan mayoritas Budha dan sejarah mencatat adanya 

ketidakharmonisan dalam hubungan Thailand dengan kelompok Muslim khususnya 

di kawasan selatan. 

Melanjutkan hubungan antara identitas dan pariwisata. Pengembangan pariwisata 

dapat mewujudkan kohesi sosial di samping keuntungan atau manfaat secara 

BAB V
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ekonomi. Model pengembangan pariwisata berupa alternatif tourism dan sustainable 

tourism mendorong inklusifitas sehingga dalam jangka panjang dapat menuwujudkan 

perdamaian. Hal ini juga selaras dengan Pariwisata Halal . Produk dan jasa halal 

sejatinya juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan isu-isu global seperti 

keberlanjutan, perlindungan terhadap lingkungan, dan kesejahteraan. 

Dari kerangka pemikiran tersebut penulis mengajukan hipotesis bahwa 

pengembangan Pariwisata Halal oleh Thailand tersebut selain memiliki dimensi 

kepentingan ekonomi, yakni bentuk diferensiasi dan ekspansi pasar, serta sebagai 

sumber pendapatan negara yang berasal dari luar negeri, Pariwisata Halal yang 

dikembangkan cenderung sebagai kepentingan politik, yakni mendorong masyarakat 

yang insklusif dan dapat mewujudkan perdamaian khususnya di Thailand Selatan. 

Pariwisata Halal  hadir tidak begitu saja. Pada Bab II dikemukakan bagaimana 

Pariwisata Halal  bertransformasi dan diambil sebagai salah satu preferensi 

pariwisata. Pariwisata Halal  mengalami perkembangan yang didahului oleh 

Religious dan Pilgrimage Tourism yang cenderung berbasis kepada destinasi, 

kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi Islamic Tourism yang 

menekankan pada aktor yang terlibat, barulah kemudian Pariwisata Halal  hadir 

sebagai diferensiasi pengembangan pariwisata hadir dengan berbasis kepada value. 

Pada Bab II ini dijelaskan pula bagaimana karakteristik masing-masing. Lebih lanjut 

keberadaan umat Muslim yang kian bertambah baik di tingkat global maupun 

kawasan khususnya Asia Tenggara mempengaruhi diferensiasi pariwisata untuk 

memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Dengan kata lain umat Muslim sebagai identitas 

mendorong terbentuknya konsep Pariwisata Halal . Pariwisata Halal  hadir untuk 
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memenuhi permintaan wisatawan yang membutuhkan destinasi yang ramah dan 

mendukung aktivitasnya untuk tetap pada nilai-nilai dan ajaran yang diyakini. 

Meskipun demikian destinasi yang dituju tidaklah selalu yang berkaitan dengan 

tempat-tempat suci untuk aktivitas peribadatan. 

Pengembangan Pariwisata Halal  tidak terbatas dikembangkan oleh negara-negara 

OIC atau yang memiliki penduduk Muslim berjumlah Mayoritas, salah satunya ialah 

Thailand. Pada Bab III dijelaskan bagaimana perkembangan pariwisata Thailand 

berjalan sebelum kemudian mengembangkan preferensi pariwisata yang ramah 

terhadap umat Muslim. Pertautan pariwisata Thailand dengan dunia Islam setidaknya 

dapat ditelusuri mulai di sekitar periode Perang Teluk. Pada periode ini pariwisata 

Thailand sempat mengalami penurunan. Karena maskapai negara-negara Teluk yang 

sejatinya menjadi moda transportasi bagi wisatawan dari Eropa dan Timur Tengah 

mengalami gangguan. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan Thailand 

terhadap maskapai yang di miliki negara-negara Teluk. 

Perkembangan selanjutnya dapat ditelusuri adanya kesadaran terkait identitas Islam 

selepas peristiwa 11 September 2001 yakni adanya upaya membentuk insitusi dan 

seritifikasi halal. Kemudian adanya upaya pemerintah untuk membangun 

infrastruktur berupa Halal Industrial Estate di kawasan selatan. Namun sayangnya 

terhambat karena adanya beberapa kali gangguan stabilitas politik. Pembangunan 

dilanjutkan kembali pada tahun 2015. Pada tahun yang sama kabinet Thailand 

menyetujui Strategi Pengembangan dan Promosi Halal untuk tahun 2016-2020. 

Tujuannya adalah untuk mempromosikan Thailand sebagai basis produksi dan ekspor 

utama untuk produk dan layanan halal, meningkatkan pendapatan negara, 
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membangun kesadaran dan kepercayaan akan produk halal Thailand. Rencana Aksi 

yang menyertainya adalah usaha tiga cabang yang melibatkan sektor publik dan 

swasta Thailand serta berbagai institusi Islam di Thailand. 

Dari temuan tersebut di atas dapat diketahui, pertama, bahwa Thailand dengan 

Muslim yang jumlahnya minoritas mampu mengembangkan Pariwisata Halal  di 

negaranya. Dan tidak tangung-tanggung meski memiliki rekam jejak yang tidak 

harmonis dengan kelompok Muslim yang ada, Thailand –negara non-OIC– tercatat 

menduduki peringkat ke dua setelah Singapura secara global. Jumlah Muslim secara 

global maupun di kawasan Asia Tenggara turut mendorong Thailand untuk meraih 

ceruk pasar yang menjanjikan tersebut. Pariwisata Halal  dikembangkan salah 

satunya dalam rangka diferensiasi dan sebagai ekpansi pasar industri pariwisata 

Thailand. 

Kedua upaya pengembangan Pariwisata Halal  oleh Pemerintah Thailand selain 

keuntungan ekonomi, yakni ada dimensi politik yang juga ingin diupayakan. Hal ini 

terlihat dari keberadaan identitas Muslim di Kawasan Selatan menjadi salah satu 

fokus Thailand untuk dikembangkannya Pariwisata Halal  guna meningkatkan 

pembangunan dan pemerataan ekonomi. Sehingga gejolak sosial politik akibat 

ketimpangan dapat diredam. Selain itu dengan pengembangan Pariwisata Halal , 

Kerajaan Thailand menunjukkan pengakuannya terhadap keberadaan identitas 

Muslim secara global, kawasan, maupun di dalam negaranya. Serta menggambarkan 

dirinya sebagai  negara yang ramah, nyaman, dan dapat memenuhi kebutuhan 

wisatawan Muslim 

Keberhasilan ini didukung dengan upaya promosi Thailand yang begitu gencar 
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melalui beragam kegiatan MICE seperti Thailand Halal Asembly. Selain itu otoritas 

pariwisata yang dimiliki Thailand juga memiliki kesungguhan ditambah keberadaan 

kantor perwakilan di berbagai negara. Membangun infrastruktur yang memadai guna 

menunjang Pariwisata Halal . Selain itu Thailand tidak segan membuka peluang kerja 

sama dengan sektor publik maupun swasta termasuk dengan maskapai penerbangan 

negara lain. 

Dengan mengembangkan preferensi Pariwisata Halal , Thailand mendapatkan 

manfaat lebih selain keuntungan materi atau ekonomi. Embel-embel "Halal" untuk 

suatu produk bukan hanya menjamin bahwa produk tersebut diperbolehkan bagi 

Muslim, tetapi juga telah menjadi simbol global sebagai jaminan kualitas dan juga 

pilihan gaya hidup. Produk dan jasa halal sejatinya juga memiliki nilai-nilai yang 

sejalan dengan isu-isu global seperti keberlanjutan, perlindungan terhadap 

lingkungan, dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan bentuk pariwisata yang 

ditujukan sebagai instrumen perdamaian, yakni pariwisata alternatif dan pariwisata 

berkelanjutan. 

Dari pengembangan Pariwisata Halal , penduduk di kawasan selatan khusunya umat 

Islam mendapatkan kesempatan memperoleh keuntungan dari aktivitas atau industri 

pariwisata. Hal ini berarti Pariwisata Halal  menjunjung inklusfitas. Umat Islam 

mendapatkan perhatian dan merasa diakui keberadaannya oleh Pemerintahan 

Thailand. Sehingga upaya-upaya pemisahan diri karena merasa teraleniasi dan 

termarginalkan secara ekonomi dapat diredam. Lebih lanjut kondisi demikian dapat 

mendorong integrasi nasional yang lebih kuat dan diharapkan dalam jangka panjang 

kawasan tersebut menjadi kawasan yang damai karena kehidupan sosial, budaya, dan 
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ekonomi setempat mendapatkan perhatian. Singkat kata, pengembangan Pariwisata 

Halal  oleh Thailand lebih dari sekadar persoalan bisnis. Pengembangan ini 

merupakan aktivitas bisnis yang juga memiliki tujuan politik. 

Pada penelitian ini masih terdapat celah-celah atau kekurangan yang dapat dilengkapi 

oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Penelitian ini tidak kaya akan gambar, grafik, 

maupun tabel. Kecenderungan penelitian ini ialah data-data yang didapatkan ditulis 

dengan detail kata-kata. Sehingga pembaca yang terbiasa membaca data melalui 

grafik, tabel, maupun lainnya akan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu pada 

penelitian ini karena keterbatasan akses dan waktu yang dimiliki penulis, menjadikan 

detail teknis terkait kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Thailand kurang 

didapatkan secara mendalam. 

Menurut penulis, penelitian ini akan lebih sempurna jika ke depan ada peneliti lain 

yang tertarik untuk terjun secara langsung. Sehingga dapat menggali data, temuan, 

dan lainnya yang terkait dengan pengembangan Pariwisata Halal  oleh Pemeritah 

Kerajaan Thailand secara umum maupu secara spesifik di kawasan selatan. Dengan 

berkunjung kesana peneliti selanjutnya dapat merasakan atmosfer secara langsung. 

Namun dana yang diperlukan untuk terjun secara langsung memang lebih besar dan 

bisa jadi memakan waktu yang lebih lama. Alternatif selain terjun langsung atau 

datang berkungjung ke negara terkait, peneliti lain bisa mengunjungi atau melakukan 

pengambilan data melalui kantor-kantor perwakilan otoritas pariwisata negara terkait. 
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