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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. 
 

 
Thailand is a country with a predominantly Buddhist population. But in the development of 
Thailand offers a tourism preference that called Halal Tourism. Tourism as one of 
economic activity has a link with identity. Halal Tourism development is not only 
motivated by economic motive, but also non-economic motive. The economic motive of the 
Halal Tourism development by the Thai government is as a business objective by 
differentiating and expanding the market to meet the needs of Muslim tourists. Halal 
tourism is emerging and shaping as the growth of Muslims globally drives changes to the 
cause and the destinations. The growth of Muslim tourists is a new segment of the tourism 
sector, which will affect the global tourism industry. This market is tried by Thailand to get 
by developing Halal Tourism. The unique thing from Thailand is the existence of Muslims is 
a minority and has a track record that is not harmonious especially in Southern Thailand. 
Halal tourism developed by the Thai government involves the people of Southern Thailand 
to help develop the potential of Halal Tourism. This shows that the Thai government wants 
to realize an inclusive society by involving them. Thus the political turmoil that exists 
because of economic inequality can be muffled and in the long run can be realized peace. 
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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 dunia (Mohsin et. al, 2015). 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 Negara (Henderson, 2010).  
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 wisatawan 
(Stephenson, 2013). 

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 
(Stephenson, 2013). 

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 (Halal Tourism  Conference, 2016). 
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 prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka (Samori et. al, 2015). 

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 (Samori et. al, 2015). 

Thailand yang memiliki masyarakat yang beragam dengan beberapa etnis di dalamnya, 
seperti etnis Thai 95,9%, Burma 2%, dan etnis lain 2,1% (Central Intelligence Agency, 2016). 
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. 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 (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 (Pratiwi, 2016). 

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 menyebabkan bertambahnya korban dan kerusakan besar di tiga 
provinsi besar Thailand Selatan, seperti di wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat (Harish, 
2006). 
 
 

Faktor Identitas dalam Industri Pariwisata 

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 (Arkelof, 2003).  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 keberagaman. Di sisi lain, 
pariwisata juga berpengaruh terhadap identitas. Pariwisata turut menvisualisasikan, 
melestarikan dan mereafirmasi terhadap suatu identitas kelompok tertentu (Andre, 2011). 

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, 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 (Wohlmuther dan Wintersteiner, 2014). 

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 (Wohlmuther dan Wintersteiner, 2014). 
 
 

Pariwisata Halal  as a Business as Usual : Analisis Latar Belakang 
Pengembangan Pariwisata Halal  dalam Kaitan Prospek Pasar Global 

dan Kawasan 
 
Pariwisata Halal  sebagai diferensiasi tidak muncul begitu saja, namun terdapat 
perkembangan yang mengiringinya hingga terbentuk sedemikian rupa. 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 Pariwisata Religi dan Ziarah 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 (Weidenfeld dan Ron, 2008). 

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 (Rinschede, 1992). 

Beralih ke 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. 

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 (Graburn, 1977). 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 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 (Samori et. al, 2015). 

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 (Pew Research Centre, 2014). 

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 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 pasar dilakukan, karena melihat 
pasar Muslim secara global dan kawasan, Thailand hendak mengambil kesempatan untuk 
mendapatkan ceruk pasar Muslim yang kian bertumbuh. 
 
 

Not only Business as Usual : Analisis Terhadap Motif Nonekonomi 
Pengembangan Pariwisata Halal  di Thailand 

 
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. 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. 

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 (Pratiwi, 2016). 

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 mancanegara (McDowall dan Wong, 2009). 

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 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 (TAT, 2017). 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. 
 
 
 
 
 



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 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 (Pew Resaerch Center, 2014). 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 (Stephenson, 2013). 

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 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 (Muqbil, 2016). 

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 (Muqbil, 2016). 

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 
(Thailland Goverment, 2016). 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 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. 
 
 

Simpulan 
 

Negara dengan jumlah penduduk Budha yang besar, namun mampu melakukan 
pengembangan Pariwisata Halal . 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. 
 
Pengembangan pariwisata dapat mewujudkan kohesi sosial di samping keuntungan atau 
manfaat secara 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. 
 



Pariwisata Halal  hadir tidak begitu saja. 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. 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 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. 
 
Pariwisata Thailand memiliki sejarah yang panjang hingga kemudian memutuskan 
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, 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 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 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. 
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