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Abstrak 

Artikel ini menjelaskan tentang tata kelol wisata halal dalam pembangunan 

supra-struktur dan infra-struktur pendukung pariwisata di Riau. Wisata halal 

seringkali dikonotasikan sebagai wisata yang terkit dengan destinasi yang 

bersifat keagamaan semata, sehingga tidak memiliki relasional dengan infra-

struktur wisata. Bagaimana logika ini dapat berjalan. Inilah pertanyaan 

pokoknya. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

memahami gejala tersebut, dan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui 

penelusuran pustaka melalui Mendeley Library, dan diperkaya dengan 

interview ke sejumlah stakeholders wisata halal di Riau. Studi ini menunjukan 

bahwa gagasan wisata halal di Riau diinterpretasi sebagai wisata yang 

membangun kualitas dan kenyamanan yang kemudian mengilhami kebijakan 

pembangunan infra-struktur pendukung pariwisata berjalan dengan akseleratif. 

Kata kunci 

wisata halal, infta-struktur pariwisata, supra-struktur pariwisata, kualitas pelayanan 

Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan pariwisata halal dalam sektor industri pariwisata tidak 

terlepas dari fenomena pertumbuhan segmen pasar wisatawan muslim di dunia. 

Banyak negara-negara yang mulai menawarkan perjalanan wisata bernuansa halal 

untuk  menarik minat para wisatawan muslim. Pada tahun 2013, total transaksi dalam 

pariwisata halal berhasil mencapai US$ 137 miliar (Thomas Reuters & Dinar Standard, 

2013). 

Pariwisata halal merujuk pada segala produk dan jasa pariwisata yang ditujukan untuk 

mempermudah wisatawan Muslim dalam melakukan perjalanan pariwisata. Bagi 

seorang Muslim yang memeluk agama Islam, diwajibkan untuk mematuhi segala 

ajaran agama Islam dalam setiap aspek kehidupannya, mulai dari perdagangan, 

pernikahan, urusan tata negara, hingga kepada hal-hal seperti tata cara berpakaian, 

makanan, dan berpergian. Dalam mengembangkan produk pariwisata Halal, tidak 

hanya berarti melarang produk alkohol atau makanan dari bahan dasar babi, dan 

menyediakan makanan halal semata, melainkan juga menyangkut aspek-aspek materil 

dan imateril, seperti pakaian, ketersediaan tempat beribadah, aturan untuk membatasi 
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prilaku seksual dan menunjukkan afeksi secara terbuka, serta staf pelayan pria/wanita 

yang berinteraksi dalam melakukan pelayanan (Battour & Ismail, 2011) 

Pariwisata halal berbeda dari pariwisata religi, meskipun beberapa pendapat 

mengatakan bahwa pariwisata halal merupakan salah satu cabang dari pariwisata 

religi. Pariwisata halal dapat dilihat sebagai upaya untuk mempermudah para 

wisatawan muslim untuk melakukan kegiatan wisata tanpa melanggar hukum-hukum 

yang berlaku dalam Islam. Islam mengatur segala lingkup kehidupan sehari-hari, dan 

maka, dapat pula diartikan bahwa Islam juga mengatur segala tingkah laku 

pemeluknya sebagai wisatawan dalam kegiatan pariwisata secara signifikan (Carboni, 

Perelli, & Sistu, 2014). Dengan demikian, hal ini dapat bersinggungan dengan tingkah 

laku dari wisatawan non-Muslim yang kadang berlawanan dengan nilai-nilai dalam 

konteks Islam.  

Menurut indeks peringkat yang dimuat dalam IMTI (Indonesia Muslim Travel Index), 

Indonesia memiliki 10 destinasi pariwisata unggulan, yakni Pulau Lombok, Aceh, 

Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa 

Tengah, Jawa Timur (Malang), dan Sulawesi Selatan. Pulau Lombok meraih nilai 

tertinggi dengan skor 70, sedangkan skor terendah diraih oleh Sulawesi Selatan dengan 

skor 33. (IMTI, 2019) Dari 10 destinasi wisata yang ditunjuk pemerintah sebagai 

propinsi pariwisata halal, hanya dua propinsi yang sudah memiliki landasan hokum 

yakni Nusa Tenggara dan Riau.  

Bersama dengan Lombok dan Aceh, Riau masuk kedalam kategori Leading Regions, 

kategori yang disematkan kepada daerah yang berhasil masuk 3 besar dalam indeks 

peringkat destinasi wisata halal IMTI. Hal tersebut dapat dianggap sebagai pencapaian 

yang luar biasa mengingat bahwa jika dibandingkan dengan daerah lainnya, potensi 

wisata yang dimiliki oleh provinsi Riau sangatlah minim. Pada tahun 2018 lalu, 

wisatawan asing dan lokal yang datang ke provinsi Riau mencapai angka yang 

melebihi ekspektasi, dengan jumlah wisatawan asing mencapai 120 Ribu, dan 

wisatawan lokal mencapai 7 Ribu. Tingginya jumlah wisatawan asing yang 

berkunjung ke Riau tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah Riau dalam 

pengelolan wisata halal. Tulisan ini hendak memotret bagaimana kontrisbusi 

kebijakan wisata halal dengan kenaikan jumlah wisatawan asing ke Riau. 

Studi Pustaka 

Battour & Nazari Ismail mengatakan bahwa pariwisata halal adalah “segala objek atau 

tindakan dalam pariwisata yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam untuk 

digunakan atau dilakukan oleh umat Muslim dalam industri pariwisata”. Para 

wisatawan muslim dituntut untuk tetap patuh kepada hukum-hukum Syariah meski 

dalam perjalanan sekalipun (Batttour & Nazari, 2016). Perlu dipahami bahwa 

pariwisata halal tidak sama halnya dengan pariwisata religi. Bon & Hussain (2010) 

berargumen bahwa pariwisata halal merupakan subtipe dari pariwisata religi. 
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Pariwisata halal merupakan jenis pariwisata yang dijalankan oleh para pemeluk agama 

Islam; orang-orang Islam yang hidup dibawah aturan-aturan hukum Syariah. Namun 

bukan berarti sebuah destinasi yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata halal 

menghalangi wisatawan non-Muslim untuk datang berkunjung. 

FICCI dalam laporan yang berjudul “Religious Tourism Report” pada tahun 2012, 

mendefenisikan pariwisata religi, atau “faith tourism” sebagai: “sebuah perjalanan 

yang didasari oleh motif untuk dapat merasakan pengalaman religius dalam bentuk 

kesenian, budaya, tradisi, dan arsitektur” Lebih lanjut dijelaskan bahwa pariwisata 

religi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori: 1.) Ziarah,  2.) Perjalanan 

dakwah, 3.) Liburan jamaat, 4.) Pelayaran dengan tujuan memperkaya keimanan, 5.) 

Kampanye dan konvensi agama 6.) Pengasingan 7.) Kunjungan ke situs religius 8.) 

Kamp pelatihan keimanan, dan  9.) Wisata atraksi religius (FICCI, 2012). 

Global Muslim Tourism Index (GMTI) merupakan asosiasi yang melakukan penelitian 

secara sistematis terhadap pertumbuhan wisata halal di tingkat internasional. Setiap 

tahun GMTI melakukan survai terhadap pertumbuhan wisata dengan menggunakan 

instrumen wisata halal, yaitu Access, terkait dengan Kebutuhan Visa,  konektivitas, 

dan infrastruktur transportasi,  Communication, terkait dengn jangkauan, kemudahan 

berkomunikasi, dan kemudahan akses digital,  Environment, terkait dengan keamanan, 

kemudahan peribadahan, kedatangan pengunjung, dan iklim yang stabil dan Service 

terkait dengan  kebutuhan inti, pelayanan inti, dan pengalaman unik.  

 
 

Studi Henderson menunjukan afirmasi terhadap narasi yang dibangun dari GMTI, 

berupa bagaimana memasarkan wisata halal dengan menggunakan aspek dari traveler. 

Semakin kebutuhan traveler terpenuhi maka semakin besar pula tingkat kunjungan 

traveler ke suatu destinasi. Termasuk di dalamnya adalah mengunjungi sejumlah 

destinasi wisata yang bercorak keagamaan, atau yang dikenal dengan religious 

tourism.(Henderson, 2011)   
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Studi kritis dari Khan & Callanan tentang halal tourism cenderung menekankan pada 

aspek pemasaran dibandingkan dengan aspek pemenuhan terhadap sejumlah standar 

normative syariat islam dalam berwisata. Dominannya issue ini menyebabkan lahirnya 

sejumlah tuduhan bahwa halal tourism sebagai fenomena politisasi agama untuk 

kepentingan memperoleh benefit ekonomi (Khan & Callanan, 2017). Studi ini 

menunjukan sejumlah bukti yang menarik bahwa sejumlah negara yang menawarkan 

pariwisata halal, dan diiringi dengan semakin banyaknya wisatawan asing untuk 

berkunjung, kemudian sejumlah wisatawan mengekspresikan bentuk ketidakpuasan 

atas kualitas layanan yang tidak mnggunakan standar islam (Hariani, Rahmanita, & 

Ingkadijaya, 2017).  Sejumlah wisatawan muslim yang melakukan wisata di Jepang 

dan Korea Selatan menunjukan ekspresi kekecewaan karena sejumlah layanan dasar 

untuk muslim seperti makanan, dan tempat untuk shalat tidak tersedia secara memadai. 

Negara dengan penduduk yang bukan muslim cenderung mengelol wisata halal demi 

keuntungan ekonomi semata, bukan terhadap penghargaan dan apresiasi terhadap 

sebuah nilai (Han, Al-Ansi, Olya, & Kim, 2019).  

Komodifikasi agama dalam sebuah issue sosial memang dapat memobilisasi pilihan 

dan perilaku seseorang, termasuk di antaranya pilihan untuk melakukan kunjungan 

wisata di tempat tertentu. Judgement keagamaan kemudian mendorong seorang 

individu untuk menerim sesuatu tanpa diimbangi dengan nalar kritis. Semua yang 

dibungkus dengan kemasan agama diasumsikan sebagai produk yang berkualitas 

(Awalia, 2017). Studi Awalia menunjukan bahwa pemasaran wisata dengan 

menggunakan diksi wisata halal sangat dekat dengan proses membangun judgment 

namun tidak diikuti dengan pemenuhan sejumlah layanan dasar. 

Studi yang lebih moderat menunjukan bahwa wisata halal terkait erat dengan 

peningkatan pelayanan di atas standar terhadap para wisatawan. Halal dimaknai 

dengan bagaimana meningkatkan kualitas produk dan kualitas keamanan kepada 

wisatawan. Kualitas produk berarti bagaimana membangun destinasi wisata dengan 

mempertimbangkan segala aspek secara seksama,  terukur, dan ilmiah sekaligus 

diberikan suatu garansi bahwa produk tersebut aman untuk dipakai dan dijalankan. 

Studi Sarif & Ismail menunjukan bahwa peningkatan fasilitas infrastruktur yang 

berkualitas merupakan layanan dasar dalam membangun wisawa halal. Wisatawan 

bersedia mengeluarkan sejumlah uang yang besar karena keterpenuhan sejumlah 

infrastruktur yang mendukung ketercapaian motivasi seseorang dalam berwisata 

(Mohamad Sarif & Ismail, 2011). Tulisan ini akan membaca dinamika kebijakan 

wisata halal dengan mempergunakan pendakatan ketiga bahwa pendekatan wisata 

halal akan mampu memobilisasi sejumlah penyesuaian kebijakan yang mengarah 

kepada tata kelola wisata yang lebih baik. 
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Metode penelitian 

Artikel menggunakan metode penelitian kualitatif. Tahapan penelitian dilakukan 

dengan melakukan sejumlah studi data sekunder dengn melandaskan diri literatur 

terhadap praktik wisata halal, baik di sejumlah negara dengan penduduk mayoritas 

muslim maupun negara dengan penduduk minoritas muslim melalui Mendeley Library 

(Nagel, 2019). Penelusuran data primer dilakukan dengan melakukan observasi di 

sejumlah destinasi wisata, maupun infrastruktur pendukung wisata halal. Untuk 

mendapatkan interpretasi pembangunan kebijakan wisata halal dilakukan melalui  

wawancara mendalam terhadap stakeholders wisata halal di Riau seperti Dinas 

Pariwisata, Bapeda, DPRD, MUI, dan sejumlah wisatawan yang berkunjung di Riau.    

Pembahasan 

Segmen pariwisata halal  sangat popular sehingga trend kunjungan wisatawan ke 

destinasi wisat halal sangat tinggi. Riset terakhir yang dilakukan oleh Thomson 

Reuters & Dinar Standard (2013) menyatakan bahwa industri pariwisata Halal telah 

mencapai nilai US$ 137 Miliar pada tahun 2013, atau 11,5 % dari nilai jual-beli global. 

Para wisatawan dari Timur Tengah menjadi salah satu target pasar pariwisata yang 

paling menjanjikan saat ini. Wisatawan dari Semenanjung Arab menghabiskan US$ 

20 Miliar setiap tahunnya, para wisatawan dari Arab Saudi menjadi penyumbang 

pengeluaran terbesar dengan total US$ 8,5 Miliar setiap tahunnya (UNWTO 2020 

Vision). Dengan demikian, para pelaku pariwisata semakin serius untuk dapat menarik 

para wisatawan dari negara-negara mayoritas muslim tersebut dengan 

mengembangkan destinasi pariwisata halal. 

Didukung oleh faktor-faktor geopolitik dan pertumbuhan jumlah penduduk Muslim 

dunia yang saat ini mencapai 1,5 Miliar jiwa, dan diprediksi mencapai 2,2 Miliar pada 

tahun 2030 (Pew Forum, 2011), pasar wisatawan Muslim menjadi primadona dan 

banyak menarik minat negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara non-Muslim 

yang sempat menerapkan kebijakan ketat terhadap pendatang Muslim pun mulai 

membuka diri untuk menerima wisatawan-wisatawan Muslim. 

Pemerintah propinsi Riau melakukan benchmarking dalam tata kelola wisata halal dari 

pemerintah propinsi NTB, terdapat banyak kesaman pembahasan pasal per pasal, 

meski dalam dasar hokum dalam nomenklatur mengingat memang tidak merujuk 

regulasi Perda wisata halal NTB. Dalam konteks tata negara ini sebagai hal yang 

mahfum karena hubungan antar propinsi adalah setara dan bukan hirarki.  Pemerintah 

daerah Riau melakukan kunjungan untuk sejumlah tata kelola investasi dan 

penyusunan peraturan daerah. Dalam hal regulasi, pemerintah Riau memilih regulasi 

dari jalur eksekutif, daripada jalur legislative karena akan membutuhkan proses yang 

panjang. Sebagaimana pemerintah Sumatera Barat yang memiliki inisiatif untuk 

membuat perda wisata halal, sampai tahun 2019 belum disahkan. 
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Pilihan membuat peraturan gubernur justru focus regulasi lebih spesifik, yakni tentang 

tata kelola investasi untuk menyukseskan wisata halal, daripada persoalan teknis 

administrative sertifikasi yang rumit dan melibatkan banyak fihak. Seperti tata kelola 

investasi wisata halal dengan sejumlah insentif, tata kelola pemasaran, dan industry 

pariwisata. Pilihan tentang investasi menjadi menarik karena focus kepada issue 

operasional bagaimana membuat para wisatawan menjadi mudah berkunjung dan 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan wisata secara kompetitif dan professional.     

Selama ini sejumlah wisatawan Timur Tengah lebih memilih mengujungi Malaysia 

dan Thailand terkait dengan persoalan akses dan komunikasi. Akses dalam arti 

bagaimana bisa memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang suatu 

destinasi, termasuk di dalamnya mudahnya syarat administrative kunjungan, dan  

tersedianya jalur penerbangan langsung dari negara wisatawan. Malaysia memiliki 

bandara internasional dalam konteks bandara hub, yang dapat menghubungkan antar 

negara yang sangat banyak, baik dengan menggunakan bandara low cost maupun yang 

kompetitif di Kualalumpur. Thailand juga memiliki bandara Svarnabumi dan Don 

Muang yang berperan sebagai bandara hub yang dapat menghubungkan dengan 

sejumlah penerbangan langsung. 

Indonesia sebagai negara kepulauan dan terletak di garis lintas yang sama memiliki 

iklim, topografis, dan geografis yang mirip dengan Malaysia dan Indonesia. Sejumlah 

obyek wisata yang favorit bagi wisatawan Timur Tengah adalah pemandangan alam, 

hijau, air, dan pantai, juga dimiliki Indonesia, bahkan dalam konteks potensi alam, 

jauh lebih variative dibandingkan dengan negara tetangga. Suasana Indonesia dengan 

memiliki sejumlah obyek yang bernarasikan surga, sebagaimana yang dinarasikan 

dalam kitab suci Al-quran, sedemikian rupa menarik bagi wisatawan Timur Tengah.  

 

Akselerasi Pembangunan Supra-Struktur Pariwisata 

Kebijakan wisata halal yang mulai diinisiasi oleh sejumlah pemerintah daerah di 

Indonesia telah menimbulkan sejumlah pro dan kontra. Kelompok yang pro 

membangun argument bahwa wisata halal produktif bagi pembangunan pariwisata dan 

juga produktif bagi pembangunan moral masyarakat. Sedangkan kelompok yang 

kontra, wisata halal merupakan kebijakan yang kontra-produktif bagi pariwisata dan 

menimbulkan sejumlah bias regulasi. Wisata halal justru akan mengurangi jumlah 

kunjungan wisatawan yang sangat plural, dan menimbulkan kontraksi social, ekonomi, 

dan politik yang tidak perlu. 

Dalam 10 tahun terakhir, gagasan wisata halal yang kemudian diwujudkan menjadi 

kebijakan formal, hanya ada di dua propinsi yakni Nusa Tenggara Barat, dan Riau. 

Propinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta masih proses wait and 

see, sedangkan propinsi NTT, Bali, Sumatera Utara menunjukan artikulasi gagasan 

untuk menolaknya. Pilihan Riau dalam konteks wisata halal sangatlah menarik. 
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Keberanian Riau untuk membangun kebijakan wisata halal termasuk progresif 

dibandingkan dengan sejumlah propinsi yang telah mendapatkan penghargaan sebagai 

propinsi dengan tata kelola wisata halal yang baik dalam parameter GMTI maupun 

IMTI.  

Suprastruktur yang menstimuli gagasan wisata halal Riau adalah kebijakan bebas visa 

untuk 169 negara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan presiden 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016). 

Kebijakan ini sedemikian rupa strategis untuk memacu Riau sebagai salah satu 

destinasi favorit di sekitar selat Malaka, yang selama ini lebih didominasi wisata oleh 

Negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Secara geografis dan topografis, Riau 

memiliki kemiripan destinasi wisata dengan sejumlah Negara tetangga tersebut.  

Kebijakan Wisata Halal yang dikeluarkan oleh pemerintah Riau melalui Peraturan 

Gubernur No. 18 Tahun 2019 membuat branding wisata halal mendapatkan 

momentum yang sangat berarti. Efektivitas branding wisata halal untuk mendatangkan 

jumlah wisatawan asing dan domestic dalam 2 tahun terakhir menunjukan tren 

kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan asing mengalami 

kenaikan yang signifikan jumlah wisatawan asing mencapai 120.000, dan wisatawan 

lokal mencapai 7000. Besarnya jumlah wisatawan asing dalam periode proses 

kebijakan wisata halal dibuat tidak dapat dilepaskan dari pandangan positif dari para 

calon wisatawan asing. Terdapat sebuah pandangan besar, bahwa wisata halal 

menawarkan sejumlah kepastian layanan yang berada di atas rata-rata. Wisata halal 

pasti memberikan service yang lebih baik dibandingkan dengan wisata konvensional. 

Wisata halal diyakini oleh para wisatawan asing sebagai bentuk perbaikan layanan 

wisata yang lebih baik dan berkualitas. 

Branding tentang wisata halal Riau dikembangkan dengan sistematis dengan 

menggunakan layanan digital. Digitalisasi akses telah membuat informasi dan layanan 

wisata Riau menjadi lebih mudah diakses. Sejumlah destinasi wisata Riau yang 

dikemas dalam video yang kemudian diupload ke dalam media social, seperti youtube, 

facebook telah memancing minat sejumlah wisatawan asing untuk menempatkan 

destinasi tambahan setelah mengunjungi Malaysia.  

Akselerasi Pembangunan Infra-Struktur Pariwisata 

Kompetisi wisata halal sedemikian rupa sangat kompetitif, baik di tingkat internsional 

dan nasional. Di tingkat internasional sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, dan 

Asia Timur mengembangkan kebijakan wisata halal dengan melakukan promosi 

online secara besar-besaran. Sejumlah kebijakan yang menawarkan kenyamanan 

migrasi seperti bebas visa kepada sejumlah negara ditawarkan secara sistematis dan 

terstruktur ditawarkan oleh Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, New 

Zealand. Sedangkan di tingkat nasional sejumlah propinsi telah mengembangkan 
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wisata halal seperti di NTB, Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa 

Barat.  

Di mata dunia, Indonesia telah berkontribusi secara signifikan di dalam sektor 

pariwisata Halal. Menduduki peringkat keempat dalam index GIEI dan peringkat 

pertama dalam GMTI merupakan pencapaian luar biasa bagi Indonesia, dan semakin 

memperkuat bukti bahwa pariwisata Halal memiliki potensi yang besar bagi negara 

ini. Pariwisata halal merupakan cabang dari produk industri yang lebih inklusif dengan 

beberapa tambahan fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim.  

Fasilitas-fasilitas tambahan seperti tempat ibadah (mushola/mesjid), kamar mandi 

wudhu, restoran bersertifikasi halal, hotel berfasilitas syariah, destinasi religi, dan lain 

sebagainya harus menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Fasilitas-fasilitas 

tersebut tidak hanya dapat berguna bagi wisatawan Muslim, tetapi juga dapat berguna 

bagi wisatawan non-Muslim. 

Indonesia mulai dikenal dunia sebagai destinasi ramah wisatawan Muslim pada tahun 

2016. Dalam penghargaan World Halal Tourism Award yang diselenggarakan di Abu 

Dhabi, Indonesia berhasil membawa pulang 12 dari 16 kategori penghargaan. 

(Republika, 2016) ialah:  

World's Best Airline for Halal Travellers: Garuda Indonesia, World's Best Airport for 

Halal Travellers: Sultan Iskandar Muda International Airport, World's Best Family 

Friendly Hotel: The Rhadana Kuta, Bali, World's Most Luxurious Family Friendly 

Hotel: The Trans Luxury Hotel Bandung, World's Best Halal Apartment Hotel: PNB 

Perdana Hotel & Suites, World's Best Halal Beach Resort: Novotel Lombok Resort & 

Villas, World's Best Halal Tour Operator: ERO Tour, West Sumatera, World's Best 

Halal Travel Website: www.wonderfullomboksumbawa.com, World's Best Hajj & 

Umrah Operator: ESQ Tours and Travel, World's Best Hajj & Umrah Hotel: Tabung 

Haji, World's Best Halal Culinary Destination: West Sumatera, World's Best Halal 

Cultural Destination: Aceh. Dalam konteks awards wisata halal tersebut, Riau belum 

mampu memenangkan penghargaan tersebut. 

Pemerintah Riau kemudian melakukan assesmen pengambilan kebijakan wisata halal 

dengan menggunakan kerangka pembangunan wisata halal untuk menstimulasi 

pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Langkah pertama yang dibangun 

adalah penambahan rute international direct flight dari Brunei Darussalam dan 

Thailand. Sebelumnya, telah ada 16 rute domestik dan 6 rute internasional dari dan 

menuju Provinsi Riau. Penambahan direct fkight ini akan mempermudah para 

wisatawan asing untuk menempatkan destinasi wisata halal Riau sebagai alternative 

wisata baru. Pengembangan Bandara Internasional SSK II menjadi bandara ramah 

muslim tertuang dalam Rencana Aksi Pengembangan Destinasi dengan Program 

utama menjadikan bandara sebagai etalase pariwisata Halal. 

http://www.wonderfullomboksumbawa.com/
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Kelengkapan fasilitas bandara merupakan salah satu hal yang pertama kali akan 

dijumpai oleh para wisatawan. Dari bandara pula persepsi pertama wisatawan tentang 

destinasi yang akan dikunjunginya akan terbentuk (Levine, 2016). Bandara yang 

memiliki tingkat kebersihan, kenyamanan, dan kelengkapan fasilitas ibadah akan 

membentuk kesan positif bahwa destinasi tersebut akan menawarkan pengalaman 

yang menyenangkan, begitu pula dengan bandara yang menghadirkan situasi tidak 

nyaman akan membentuk kesan negatif bahwa perjalanan mereka selanjutnya akan 

tidak menyenangkan. 

Bandara Internasional SSK II telah memenuhi standar internasional keamanan dan 

kenyamanan bandara, dan telah menerima beberapa penghargaan dan pujian sebagai 

bandara dengan terminal penumpang yang bersih dan nyaman. Pada tahun 2016 

Bandara SSK II menerima penghargaan bandara dengan VIP Lounge terbaik se-

Indonesia, mengalahkan bandara-bandara besar lainnya di Indonesia. 

Pemerintah Riau juga mulai mengembangkan tiga pelabuhan yang menyediakan rute 

pelayaran domestik dan internasional sebagai pintu masuk wisata asing. , namun ketiga 

pelabuhan tersebut belum benar-benar dikembangkan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan kedatangan wisatawan Muslim.  Provinsi Riau sampai saat ini belum 

memiliki akses jalur kereta api, namun dengan kebijakan wisata halal tersebut 

kebijakan untuk membangun jalur kereta api di Provinsi Riau direncanakan akan 

dibangun sebagai bagian dari proyek Kereta Trans Sumatera. Konektivitas darat di 

Provinsi Riau didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai dan telah terkoneksi 

dengan semua atraksi wisata. 

Kesimpulan 

Kebijakan wisata halal merupakan kebijakan wisata yang visonier bagi negara dengan 

penduduk muslim mayoritas. Wisata halal memberikan tawaran gagasan yang 

menstimuli sejumlah perbaikan tata kelola wisata, baik dalam pembangunan supra-

struktur dalam bentuk kebijakan yang proaktif dan bertanggung, juga dalam perbaikan 

sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata. Wisata halal yang diinterprestasi oleh 

pemerintah Riau sebagai upaya membangun wisata yang berkualitas dan nyaman 

mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi, social, dan keagamaan masyarakat 

Riau. 
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