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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Potensi Wisata Halal di Kota Banda Aceh”. Dinas
pariwisata Kota Banda Aceh merupakan salah satu unsur satuan kerja perangkat kota.
Yang fokus utamanya adalah menemukan potensi wisata halal di Kota Banda Aceh,
persoalan yang ingin di teliti adalah apakah wisata halal sudah berjalan sesuai dengan
kearifan lokal masyarakat Kota Banda Aceh. Seiring dan sejalan dengan kearifan
masyarakat Banda Aceh karena wisata halal adalah wisata berbasis islami,
Pengembangan wisata halal dan dampak terhadap sosial budaya masyarakat Kota
Banda Aceh, program tersebut untuk melihat bagaimana meningkatkan pontensi
wisata halal di Kota Banda Aceh sebagai wisata yang islami. Peran dinas pariwisata
jelas, telah memprogram dan meningkatkan wisata halal di kota Banda Aceh secara
perlahan tapi pasti, faktor pendukung pertama dari dinas pariwisata Banda Aceh
dengan menyediakan bus pariwisata kepada wisatawan dan pihak kepolisian juga
memberikan keamanan bagi wisata nasional maupun internasional, dan beberapa
faktor penghambat yaitu masyarakat awam yang menggangap wisata sebagai
malapetaka apalagi dengan kehadiran turis-turis bisa mengubah budaya lokal yang
ada dan faktor penghambat lainya yaitu kota Banda Aceh sangat padat jadi tidak ada
lagi tempat atau lahan untuk membuat lokasi wisata yang baru, untuk menjawab
permasahan tersebut digunakan metode deskriptif analisis yaitu, suatu metode yang
bertujuan  membuat gambaran secara sitematis, faktual dan akurat mengenai data,
sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti, sumber data diproleh melalui
kegiatan penelitian lapangan field research dan perpustakaan library research, tujuan
pemerintah meningkatkan potensi wisata halal untuk kesejahteraan ekonomi
masyarakat Kota Banda Aceh, untuk mengembangkan nlai-nilai kebudayaan yang
islami dan mengangkat kembali sejarah Kota Banda Aceh masa lalu sebagai daerah
yang islami, upaya peningkatkan potensi wisata halal di Kota Banda Aceh. Untuk
mengoptimalkan pendayagunaan pariwisata daerah, meningkatkan daya saing
pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana yang diarahkan pada pembagunan dan
peningkatan penunjang secara optimal di kawasan wisata halal yang sesuai dengan
nilai –nilai syari’at.

Kata Kunci : Potensi, Wisata Halal, Banda Aceh
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BAB I

PENDAHULAN

A.Latar belakang masalah

Banda Aceh adalah ibu kota provinsi Aceh yang berada di ujung barat

nusantara. Sebagai pusat pemerintahan, kota Banda Aceh menjadi pusat segala

kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan kota

yang unik, karena menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memberlakukan

syariat Islam.

Selain sudah memberlakukan syariat Islam di kota yang julukan Serambi

Mekkah juga memiliki kekayaan sejarah, budaya, kuliner, hingga arsitektur

bernafaskan Islam. Letak kota Banda Aceh dipesisir pantai bisa menjadi pintu

masuk utama pariwisata yang berbasis islami, ada beberapa negara yang

berkunjungi ke Banda Aceh seperti Malaysia, Brunai Darussalam, Repubrik

Rakyat Cina (RRC) dengan tujuanya Meseum Tsunami, Monumen PLTD Apung,

mesjid raya Baiturahman dan lainnya.

Berbicara syariat Islam tentu saja tidak lepas dengan persoalan halal dan

haram, Aceh yang telah menerapakan syariat Islam dituntut untuk memberikan

kepuasan kepada segenap wisatawan yang datang ke kota Banda Aceh dalam

konsep wisata halal maka setiap pelaku usaha dituntut mengembangkan ide

kreativitas untuk meningkatkan nilai tambah dalam keutamaan kebersihan dan

tersedianya tempat ibadah bagi setiap pegunjung.

Kosep wisata halal adalah wisata yang mengandung nilai-nilai syariat

dalam segala hal, artinya dalam proses pemgembangan wisata halal, setiap objek
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wisata tersebut tidak melanggar nilai-nilai keislaman seperti berbusana sopan di

tempat wisata, pergaulan yang islami di tempat wisata, menyediakan makanan

yang berleber halal, menyediakan sarana dan prasarana seperti masjid, musalla,

tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, bagi wisata nasional

dan internasional harus menaati peraturan yang telah ditetepkan menghargai nilai-

nilai keislaman yaitu syariat islam dan menghargai kearifan lokal masyarakat kota

Banda Aceh serta tidak merubah budaya, adat Aceh dengan budaya luar.

Program wisata halal di kota Banda Aceh lebih merujuk kepada nilail-nilai

syariat dan kultur masyarakat bernuansa religius sebagai bentuk kearifan lokal

masyrakat kota Banda Aceh, dengan mengandalkan pontensi wisata halal yang

ada di kota Banda Aceh, seprti mesjid Raya Baiturahman, wisata religi makam

syiah kuala, monumen kapal apung, meseum tsunami dan sebagainya. Dalam hal

ini pemerintah harus merujuk pada ajaran islam yang berpedoman al-quran dan

hadist, bukan hanya saja membolehkan berwisata, akan tetapi memperhatikan

nilai-nilai kegiatan wisata  secara luas, namum, bukan lah bebas tanpa batas,

artinya selama kegiatan itu di laksanakan dalam jalur yang benar menurut al-quran

dan hadist dan jika melanggar aturan-aturan umum  al-quran dan hadist maka

pemerintah harus melanggar tegas dan adil, karena bentuk upaya yang dapat nilai

islami (yang sesuai dengan islam)

Pontensi wisata halal di kota Banda Aceh merupakan aset harus terus

diberdayakan agar memberi manfaat bagi warga kota Banda Aceh dan sebagai

kepentingan daerah juga. Pontensi  wisata halal di kota Banda Aceh merupakan
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jalan awal yang tentu dapat menpromosikan Aceh sebagai tempat wisata yang

halal dan bisa menggerakan laju perekonomian  warga kota Banda Aceh

Banda Aceh yang dulu memiliki predikat sebagai salah satu pusat

perdangangan dunia salah satu langkah yang tepat adalah mengedepankan

pariwisata sebagai sektor pengerak utama. Pariwisata adalah suata aktivitas yang

kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang

mempunyai berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya

dan seterusnya.1

Pontensi wisata halal di kota Banda Aceh terus berpacu dalam perbaikan

fasilitas utama dan pendukung, agar wisatawan yang datang ke kota Banda Aceh

merasa nyaman dan aman saat berada di kota Banda Aceh maupun di tempat

objek wisata. Selama ini pemerintahan kota Banda Aceh dan dinas pariwisata

Aceh berkerjasama dalam membangun pontensi wisata halal di kota Banda Aceh.

Contoh dalam pembagunan dan renovasi mesjid raya Baiturrahman,

pembagunan infrastruktur dan akses menuju objek wisata di kota Banda Aceh,

meningkatkan kapasitas para perkerja wisata dan mensosialisasi tentang

pentingnya sertifikasi halal produksi makanan, minuman pelaku usaha wisata.

Keberadaan dinas pariwisata dalam mendukung wisata halal di kota Banda Aceh

merupakan wujud bukti bahwa partisipasi pemerintah dalam meningkatkan dan

mengembangkan pontensi wisata halal di kota Banda Aceh.

1 I Gade Pitana, Sosiologi Pariwisata, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hal, 91



4

Dinas pariwisata dan masyarakat dua komponen yang saling mendukung

dan  berkerja sama dalam mengembangkan wisata halal di kota Banda Aceh.

dimana dinas pariwisata Aceh menbutuhkan peran masyarakat kota Banda Aceh

dalam pengembangan area wisata dan tempat tempat wisata dan sebaliknya

masyarakat memerlukan pemerintah sabagai pengayom dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat dan pelaku wisata, oleh karena itu peran pemerintah

atau dinas pariwisata Aceh tidak dapat dipungkuri dalam membangun wisata halal

di kota Banda Aceh dan memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.

Kota Banda Aceh memiliki pontensi wisata yang beraneka ragam mulai

dari wisata alam, wisata kuliner, wisata religi, wisata bahari, dan lain sebagainya,

salah satu pontensi wisata yang berkembang saat ini adalah wisata halal, dimana

wisata halal ini menyediakan makanan dan minuman halal, busana sopan di

tempat wisata, pergaulan yang islami (pasangan mahram) di tempat wisata,

berprilaku sopan, tidak berjudi dan minum khamar (minuman keras), tempat

shalat yang arah kiblatnya benar dan suci, tempat wudhu terpisah antara laki laki

dan perempuan, saat azan tiba semua aktivas berhenti sejenak untuk menunaikan

shalat dan wisata halal ini memiliki dampak ekonomi yang sangat baik terhadap

masyarakat kota Banda Aceh.

Fenomena saat ini menggambarkan bahwa masih di jumpai banyak lokasi

wisata yang belum sesuai syariat Islam, artinya dalam proses pengembangan

wisata halal objek wisata tersebut masih melanggar nilai-nilai keIslaman seperti

tidak berbusana sopan di tempat wisata, pergaulan yang tidak islami di tempat

wisata, dan dari segi makanan, seperti jajanan dipigir jalan seputaran Ulee Lheue
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yang mengandung penyedap, pengawet dan perwarna sehingga menbuat mudarat

bagi komsumen, dan sebagian remaja yang memiliki pergaulan bebas masih

mengkonsumsi minuman keras, sarana dan prasarana seperti masjid, musalla,

tempat wudhu, kurang di perhatikan kebersihan dan kesucian, wisatawan masih

kurang menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman seperti pada saat tiba Adzan tiba

dan shalat lima waktu pelaku wisata atau wisatawan belum berhentikan

aktifitasnya atau jeda sejenak untuk melakukan ibadah, tidak adanya spanduk-

spanduk (tulisan-tulisan) sebagai identitas objek wisata islami serta mengharuskan

syari’at Islam bagi wisatawan, baik wisatawan muslim maupun non muslim

masih banyak wisatawan asing yang memakai pakaian non Islam (celana pendek

dan pakaian pendek), supaya berjalannya peraturan tentang syariat Islam di tempat

objek wisata diperlukan dukungan dari dinas pariwisata Banda Aceh, pengelola

wiasata dan dukungan masyarakat setempat beserta perangkat desa tersebut, agar

supaya terciptanya wisata halal.

Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok

orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi atau

menpelajari keunikan daya darik wisata yang dikungjungi dalam jangka waktu

sementara. Awal sebelum zaman renaissance wisata ditandai dengan perjalanan ke

tempat-tempat ziarah atau ibadah touism as a mordern variery of a traditional

pilgrumage merupakan suatu kegiatan atau aktifitas mengunjungi makam orang

yang telah meninggal  dunia baik yang dahulu semasa hidupnya kita kenal

maupun yang tidak kita kenal. Namum setelah zaman itu, titik perubahan makna
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wisata berkembang menjadi perjalanan ke tempat-tempat indah untuk tujuan

kenikmatan dan kesenangan.

Masyarakat modern mengartikan kata berwisata dengan “berlibur di

daerah lain”yaitu melakukan perjalan wisata dengan tujuan rekreasi atau liburan

sama halnya dengan ketetapan MPRM no.1-II tahun 1960, kepariwisataan dalam

dunia modern pada hakekatnya merupakan suatu cara pemenuhan kebutuhan

manusia dalam memberikan liburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu

berkerja serta menpunyai modal untuk melihat-lihat daerah lain (pariwisata dalam

negeri) atau negara-negara lain ( pariwisata luar negeri)2

Kegiatan parawisata pada hakikatnya merupakan perjalan yang dilakukan

oleh wisatawan secara bebas, sukarela dan memiliki kaitan sangat erat dengan

kehidupan dan eksistensi manusia itu sendiri. Hak yang sangat mendasar adalah

kebebasan untuk bergerak dan untuk memperoleh waktu isrtirahat, mengisi waktu

senggang dengan berlibur. Kegiatan seperti ini sebut parawisata, jadi, tidak salah

apabila dikatakan bahwa pariwisata merupakan perwujudan dari hak asasi

manusia (HAM)3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh tidak

memaksimalkan potensi dan peluang yang dimiliki kota Banda Aceh sebagai kota

dengan sejarah Islam. Pada dasarnya objek wisata halal akan menjadi daya tarik

yang luar biasa dalam industry wisata sehingga pemerintah dapat membuka lahan

2 Mahmudah, Lokasi Wisata Dunia Paling Menyeramkan, (PT.Niaga Swadaya, Jakarta),
2011, hal 1

3 Murjadi A.J, Kepariwisataan dan Perjalan, ( PT Raja Grafindo Persada, Jakarta),  2009,
hal 21
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pekerjaan serta menjadikan objek wisata sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur  oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata serta instansi terkait, maka yang terjadi adalah harapan tidak sesuai

dengan kenyataan yang direncanakan. Dan peluang sebagai provinsi pertama yang

menerapakan “konsep wisata berbasis Islam” tidak terwujud, sebab dikhawatirkan

daerah-daerah lain yang ada di Indonesia akan memanfaatkan peluang tersebut,

mengingat wisata halal telah menjadi peluang pasar dunia

Dari fenomena diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana

wisata di Aceh saat ini dengan judul “Pontensi Wisata Halal di Kota Banda

Aceh”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka di rumuskan beberapa pernyataan yaitu:

1. Apakah wisata halal sudah berjalan sesuai dengan kearifan lokal

masyarakat kota Banda Aceh

2. Bagaimana peran dinas pariwisata dalam meningkatkan pontensi

wisata halal   di kota Banda Aceh

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat wisata halal di kota

Banda Aceh

C. Penjelasan Istilah

1. Potensi
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potensi  merupakan suatu kemapuan, kesanggupan, kekuatan atau daya

yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk

yang lebih besar, definisi potensi adalah suatu bentuk sumber daya atau

kemampuan yang cukup besar namum kemampuan tersebut belum tersingkap dan

belum diaktifkan, arti potensi adalah kekuatan terpendam yang belum di

manfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih padahal

sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut,

pontensi itu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pendapat

para ahli dapat disimpulkan bahwa pegertian potensi adalah kemampuan atau

kekuatan yang belum dikembangkan dengan optimal.

Istilah potensi tidak hanya ditujukan untuk manusia tetapi juga untuk

entitas lain, seperti istilah potensi daerah, pontensi wisata dan lain sebagainya,

walaupun demikian pontensi yang dimiliki tidak akan ada artinya jika tidak

dikembangkan dengan baikdan tepat.untuk itu sangat penting untuk memahami

terlebih dahulu potensi apa yang dimiliki setelah itu baru dapat ditentukan cara

paling tepat untuk mengembangkan potensi yang ada.

2. Wisata.

Menurut khodyat, wisata adalah perjalan perjalanan dan persinggahan

yang dilakukan oleh manusia di luar tempat tinggalnya untuk berbagai maksud
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dan tujuan, tetapi bukan untuk menetap di tempat yang dikunjungi atau singgahi

atau untuk melakukan perkerjaan dengan mendapatkan upah4.

Wisata adalah perjalan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok

individu untuk mengujungi tempat-tempat tertentu secara suka rela dan bersifat

sementara dengan bermaksud berlibur, bersantai, pengambil pelajaran atau tujuan

pada pribadi lainnya dan bukan mencari nafkah, setelah sekian waktu menjalani

aktivitas sehari-hari seperti berkerja di kantor, mengurus rumah atau belajar

dikampus, seseorang pasti menbutuhkan waktu jeda untuk beristirahat atau

menyegarkan pikiran sekali dalam seminggu sekali dalam sebulan atau minimal

sekali dalam setahun orang-orang biasanya akan meluangkan waktu untuk

berpergian atau bertamasya ke suatu tempat yang kebanyakan dilakukan bersama-

sama ada juga yang melakukan sendiri dengan tujuan untuk bersenang-senang,

melihat-lihat daerah lain atau menambah wawasan yang disebut dangan wisata.

3. Halal

Halal artinya dibenarkan lawannya haram artinya dilarang, halal adalah

sesuatu yang boleh, terbebas dari ikatan larangan-larangan dan telah di izinkan

oleh syariat dalam melakukannya, sedangkan haram pekara yang dilarang

melakukannya oleh syariat dengan pelarangan yang sungguh-sungguh apabila ia

melanggar larangan tersebut, maka ia akan mendapatkan hukuman di akhirat

berupa siksaan dan bisa saja hukumannya di dunia5.

4 Arief Prabowo, Manajemen Perjalanan Wisata, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), hal 5-6
5 Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Halal dan haram Dalam Islam, (Akbar Media Eka Sarana, PT.

Angkasa Jakarta 2014), hal 15
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Pegertian halal dan haram ini sesungguhnya bukan hanya pada

menyangkut kepada masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut

perbuatan ada perbuatan yang dihalalkan, ada pula perbutan diharamkan

contohnya perbuatan yang diharamkan, berjudi, minuman keras, merampok,

berdua bagi yang bukan muhrimnya dan sebagainya.

D. Tujuan penelitian

Setiap jenis perkejaan apapun jenis bentuknya sudah pasti menpunyai

tujuan yang hendak di raih demikian juga dengan suatu penelian ini ingin melihat

sejauh mana pontensi wisata halal di kota Banda Aceh, untuk memberikan

kejelasan tentang pegertian tujuan penelitian.

Tujuan penelian adalah untuk menemukan, mengembakan atau menguji

suatu kebenaran suatu ilmu pengetahuan, menemukan berati berusaha  mendapat

kan suatu untuk mengesahkan kekosongan maupun kekurangan, mengembangkan

berati menperluas dan menguji lebih luas.

Apa yang ada sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang

sudah ada masih diragukan, tujuan dalam penelian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana potensi wisata halal di kota Banda Aceh.

Penelian ini menpunyai beberapa tujaun yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan adapun tujaun sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran dinas pariwisata dalam

mengembangkan    wisata halal
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2. Apakah wisata halal sudah berjalan sesuai kearifan lokal masyarakat

kota Banda Aceh

3. Menemukan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Banda Aceh dalam mewujudkan program serta

mencari solusi terkait program wisata halal

E. Mafaat Penelitian

Manfaat penelitian sangatlah penting karena menghasilkan data yang rinci,

akurat serta aktual yang memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan

penelitian baik secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini ada dua

manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis,

manfaat ini dimaksud dengan langkah pemgembangan ilmu pengetahuan yang

berkaitan dengan teori. Sedangkan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis,

yaitu permasalahan secara nyata.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini menambahkan khasanah ilmu pengetahuan

tentang suatu kebenaran, terutama yang berkaitan dengan potensi wisata

halal di kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan sumbagan pimikiran tentang pontensi wisata

halal di kota Banda Aceh di masa yang akan datang

3. Manfaat Akademis
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Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan masukan terhadap penelitian yang berkaitan

dengan “Potensi Wisata Halal di kota Banda Aceh kepada mahasiswa

“Manajemen Dakwah”
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pergertian Pariwisata

Berdasarakan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pariwisata adalah

segala sesuatu yang berhubunggan dengan perjalanan untuk rekreasi atau

pelancongan, tourisme6. Secara etimologi pariwisata berasal dari bahasa

sangsakerta yaitu’’ pari’’ yang bararti halus yaitu menpunyai tatakrama tinggi

dan kata wisata kunjungan atau perjalan untuk melihat, mendegar, menikmati dan

mempelajari sesuatu jadi parawisata berarti menyuguhkan suatu kunjungan secara

bertatakrama dan berbudi .7 Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta “pari” yang

berarti  hal atau banyak melakukan dan kata “wisata” yang berarti  perjalanan.

Jadi pariwisata adalah perjalanan atau banyak melakukan perjalanan.

Berwisata dibolehkan dalam islam dengan maksud berjalan untuk

mengambil suatu pelajaran terhadap peninggalan-peningalan umat terdahulu

(fir’aun) seperti piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia peninggalan

peristiwa zaman nabi luth, yang masih dapat disaksikan berupa batu-batu yang

bertumpuk-tumpuk yang diperkirakan sebagai reruntuhan kota sedom dan

menyaksikan ke indahan alam nan agung sebagai pengakuan terhadap bukti

kebesaran Allah untuk mendidik jiwa manusia terhadap bukti kebesaran Allah

6 Siswo Prayitno Hadipodo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi baru,(Jakarta: PT
Media Pustaka Phonix 2005), hal.  369

7 Djoko Widagdho, dkk, Ilmu Budaya Dasar, cet ke 11, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),
hal, 18
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untuk mengajarkan jiwa manusia terhapat ke agunganya. Konsep wisata ini

dijelaskan dalam AL-quran surat AL-Mu’min ayat 84 : dan al-an’am ayat 11.

اٌن  ْو آَذ َا َأ ِ وَن  ُل ِق وٌب يـَْع ُْم قـُُل ُكوَن َهل َت ِسُريوا ِيف اْألَْرِض فـَ ْم َي َل فـَ َأ
َا  ِ وَن  ُع َم ْس وبُ ۖ◌ َي ُل ُق َمى اْل ْع ْن تـَ ِك اُر َولَٰ َص َمى اْألَْب ْع ا َال تـَ نـََّه ِإ َف

ُدورِ  الَِّيت ِيف الصُّ
Artinya:

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka

mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai

telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar karena sesungguhnya bukanlah

mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada

نيَ  ِب َكذِّ ُم ُة اْل َب اِق اَن َع َف َك ْي ُروا َك ُظ ُريوا ِيف اْألَْرِض ُمثَّ اْن ْل ِس ُق
Artinya:

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.8

Ayat di atas menjelaskan bahwa melakukan perjalan dimuka bumi untuk

mengambil pelajaran terhadap peristiwa umat-umat terdahulu, agar kita bisa

8 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemhan
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mengambil suatu ilmu yang bermafaat dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran

Allah serta laknatnya terhadap orang –orang yang berbuat ingkar kepdanya

Pengertian pariwisata merupakan perpindahan sementara organisasi dari

bermacam-macam tempat tinggal, iman dan agama, dan yang mempunyai pola

hidup yang berbeda, beragam harapan, banyak jenis kesukaan dan hal-hal yang

tidak disukai, serta motivasi-motivasi yang tidak dapat dibuat standarnya karena

kesemuanya ini adalah ungkapan pikiran dan endapan perasaan serta tingkah laku

yang berubah dalam jangka panjang menurut tempat dan waktu.

Secara umum, definisi pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah,

dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur mengurus dan melayani kebutuhan

wisatawan. Sedangkan definisi secara teknis, bahwa pariwisata merupakan

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun

kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut

dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang

diadakan oleh pemerintah ataupun masyarakat agar dapat mewujudkan keinginan

wisatawan.

Konsep wisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata yang

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyrakat,

pengusaha pemerintahan dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan

syariah konsep  wisata halal tidak lepas dari perilaku yang baik, makanan yang

halal, berbusana islami dan tempat ibadah yang suci dari najis  berdasarkan

ketentuan dalam ajaran agama islam.kosep wisata halal itu sendiri tidak terlepas
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dari kegiatan dari kegiatan syariah, secara umum kebutuhan muslimin itu

misalnya kemudahan untuk beribadah (sarana dan prasarana), kemudahan untuk

mendapatkan makanan halal dan terhidar dari kemaksiatan dan kemungkaran.

Wisata halal adalah bahagian dari dari industry yang ditunjukan untuk

wisatawan muslim pelayanan wisatawan dalam pariwisata islami yang merunjuk

pada aturan-aturan islam, salah  satu bentuk pelayanan misalnya di tempat objek

wisata menyediakan tempat ibadah yang suci dan makanan yang berlebel halal.

Secara sederhana terdapat tiga kebutuhan yang diinginkan oleh pelancong muslim

yaitu :

a. Neet have (harus tersedia)

Untuk menarik perhatian pariwisata masuk objek wisata dan daya tarik

wisata  harus menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal, fasilitas

suci, yaitu kamar kecil yang digunakan untuk membersihkan najis dan tempat

shalat.

b. Good have (bagus kalau tersedia )

Selanjutnya adalah baik bila tersedia fasilitas dan layanan kondusif untuk

terjaganya nilai-nilaiislam dan aktivitas sehari-hari seperti seperti diwaktu bulan

ramadhan untuk melakukan ibadah puasa yaitu tersedinya makanan sahur dan

buka puasa

c. Nice have (menyenangkan bila tersedia )
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Sangat menyenangkan apabila tidak terdapat kegiatan yang masuk dalam

katagori tidak halal seperti berjudi, berjemur di pantai dengan aurat terbuka dan

kegiatan non halal lainya disamping itu  pula kegiatan yang tidak melanggar

syariah islami serta terciptanya objek wisata yang aman dan damai9

Wisata berbasis hahal adalah wisata yang mengandung unsur-unsur islami

artinya sebagai tempat wisata, tempat kunjungan yang akan dikunjung oleh turis

baik wisatawan lokal, nasional maupun wisatawan mancanegara, objek wisata

halal dalam pandangan islam adalah tempat-tempat rekreasi yang tidak melanggar

nilal-nilai syariah, adapun jenis jenis wisata halal yang ada di kota Banda Aceh

adalah sebagai berikut

1. Wisata religi adalah tempat wisata yang memiliki unsur agama tertentu

dan bertujuan untuk memperluas wawasan keagamaan, wisata ini lebih

diperuntukkan bagi pemunuhan kebutuhan batin atau rohani manusia

bertujuan untuk menperkuat iman dengan Allah, serperti makam syiah

kuala yang ada di kota Banda Aceh merupakan wisata religi.

2. Wisata bahari suatu bentuk kegiatan wisata refresing yang berkaitan

dengan air pantai, Aceh memiliki  mempunyai potensi yang baik untuk

dikembangkan wisata bahari seperti di gampong Ulee lheu, Deah raya dan

Alue naga, yang bernuasa islami sesuai dengan kearifan lokal dan budaya

masyarakat kota Banda Aceh.

9 Suara Darussalam Menuju Kebangkitan Isalam dan Kemaslahatan Umat, (Banda Aceh,
Baitul Mal Aceh, 2014) hal 12.
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3. Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang

atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

reakreasi, pengembangan pribadi, atau mempelejari daya darik budaya

dengan memanfaatkan potensi budaya Aceh yang sangat kental yang

berdasarkan Al-quran dan hadist.

4. Wisata kuliner adalah suatu perjalanan yang di dalamnya meliputi

kegiatan mengkonsumsi makanan lokal dari suatu tempat tujuan wisata,

perjalan  yang tujuan utamanya adalah  mengujungi suatu wisata kuliner

untuk menikmati suatu makanan dan minuman yang halal karna makanan

dan minuman halal bisa dikomsumsi oleh semua orang.

5. Wisata sejarah adalah kegiatan wisata yang mengunjungi dengan

mengetahui kebudayaan, adat istiadat, seni pertunjukan dan kearifan lokal

daerah wisata tersebut. Seperti monumen PLTD apung merupakan wisata

sejarah karna kapal tersebut merupan perninggalan tragedi tsunami yang

melanda Aceh 2004.

Sebagaimana peraturan pemerintah Aceh yang tercamtum dalam qanun Aceh

pasar 24 yang berbunyi :

Pelaku usaha objek dan daya tarik wisata wajib :

a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana di tetapkan dalam qanun
ini

b. Memelihara mutu objek wisata dan lingkungannya
c. Menyediakan tempat ibadah
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d. Memberi perlindungan, menjaga keselamatan dan memberi pelayanan
prima kepada setiap pengunjung.

e. Menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara pengusaha objek wisata
f. Memenuhi ketentuan peraturan perudang-udang yang menyangkut

dengan tenaga kerja, kegiatan usaha senitasi dan lingkungan hidup.
g. Melakukan dan menyelesaikan analisa mengenai dampak lingkungan

hidup serta dapat memenuhi standar buku mutu lingkungan sesuai
dengan peraturan perudang-undangan.10

a. Wisata
Menurut Soetomo yang didasarkan pada ketentuan WATA (World

Association of Travel Agent Perhimpunan Agen Perjalanan Sedunia), wisata

adalah perjalanan keliling selama lebih dari tiga hari, yang diselenggarakan oleh

suatu kantor perjalanan di dalam kota dan acaranya antara

lain melihat-lihat di berbagai tempat atau kota baik di dalam maupun di luar

negeri.

Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pariwisata

adalah untuk bersantai, mencari suasana baru, memenuhi rasa ingin tahu, ingin

berpetualang dan mencari kepuasan seketika, dari sudut sosial kegiatan pariwisata

akan memperluas kesempatan tenaga  kerja baik dari kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun

yang tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata akan dapat

menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan dan cinta terhadap tanah airnya,

sehingga dapat memotifasi sikap toleransi dalam pergaulan yang merupakan

kekuatan dalam pembangunan bangsa, selain itu juga pariwisata mampu

memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan.

10 Qanun Aceh Nomor 8 Tentang Kepariwisataan hal 15-16
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Dari sudut ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan

sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, restribusi parkir

dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara

yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha

ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap

individu. Alasannya karena aktivtas berwisata bagi seorang individu dapat

meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja,

bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan

dan pariwisata spiritualisme berwisata. Istilah pariwisata (tourism) baru muncul

dari masyarakat kira kira pada abad ke – 18 , khususnya sesudah revolusi industry

di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakanya kegiatan wisata (tour),

yaitu suata aktifitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang

Diluar tempat tinggal sehari-hari dengan alasan apapun selain melakukan

kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji pariwisata merupakan aktifitas.

pelayanan prokduk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan

pengalaman perjalan bagi wisatawan, arti pariwisata belum banyak diungkapkan

oleh para ahli bahasa dan pariwisata11 Indonesia kata pariwisata berasal dari dua

suku kata yaitu pari dan wisata, pari artinya banyak. berkali-kali dan berputar-

11 M. Dahlan Al Bahry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, (Arkola, tt), hal. 448.
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putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti

perjalan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.12

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pariwisata adalah

pelancongan13 pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

wisata.Termaksud pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha

yang terkait dengan bidang tersebut. Objek dan daya tarik wisata adalah segala

sesuatu yang menjadi sasaran wisata.14

Sebagaimana yang dikatakan oleh Norval, kawasannya pariwisata atau

tourism adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal

dan pegerakan penduduk asing di dalam atau diluar suatu negara, kota atau

wilayah tertentu, selain itu Hunzieker dan Kraf mendefenisikan pariwisata sebagai

keseluruhan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalan dan pendiaman ornag

orang asing serta penyediaan tempat tingal sementara.

b. Ciri-ciri Pariwisata

Melakukan perjalanan ditentukan oleh keinginan yang mendorong

seseorang untuk bepergian ke daerah yang akan dituju. Melakukan perjalanan

wisata adalah hal yang menyenangkan dan disukai oleh semua orang, ciri-ciri

pariwisata yaitu sebagai berikut:

1. Berupa perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asal.

12 Muljadi A.J, Kepariwisataan dan Perjalanan...,  hal. 7-8.
13M. Dahlan Al Bahry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, (Arkola, tt), hal. 448
14 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 Tentan Kepariwisataan, (Banda Aceh: Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2014), hal. 7
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2. Pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara waktu.

3. Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.

4. Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut.

5. Terdapat unsur-unsur produk wisata.

6. Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata tersebut.

7. Biaya perjalanan diperoleh dari negara asal.

8. Dilakukan dengan santai.

c. Tujuan Pariwisata

Menentukan tujuan adalah langkah awal dari perencanaan agar ketika

kegiatan dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Seseorang dalam

melakukan perjalanan pasti memiliki tujuan yang diinginkan, yaitu sebagai

berikut:

1. Keinginan bersantai

2. Keinginan mencari suasana lain

3. Memenuhi rasa ingin tahu

4. Keinginan berpetualang

5. Keinginan mencari kepuasan

Tujuan dari pariwasata yaitu

1. Ingin bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas)

2. Ingin mencari suasana baru atau suasana lain

3. Memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan

4. Ingin berpetualang dan mencari pengalaman baru
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5. Mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan.15

B. Potensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia potensi adalah kesanggupan,

kekuatan dan kemampuan.16 Potensi pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki

oleh suatu wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh

setiap tempat wisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah

tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung

ke tempat tersebut, potensi wisata sebagai kemampuan dalam suatu wilayah yang

mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia

serta hasil karya manusia itu sendiri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa potensi wisata adalah sesuatu yang dimiliki oleh tempat wisata yang yang

merupakan daya tarik bagi para wisatawan untuk berwisata dan digunakan untuk

mengembangkan industri wisata di daerah tersebut. Potensi pariwisata nasional

yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan

alam, flora, fauna, kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah baik yang

berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda hasil karya manusia yang

perlu dijaga kelestariannya dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dalam

rangka perwujudan Wawasan Nusantara (Peraturan Pemerintah Nomor 67

Tahun1996).

15 https://imamutasim.blogspot.co.id/2013/11/wisata-pengertian-ciri-ciri-tujuan-bent.html
16 Siswo Prayitno Hadipodo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi baru,(Jakarta: PT

Media Pustaka Phonix 2005), hal.  665x
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Daya Tarik Pariwisata yang berpotensi adalah pariwisata yang mempunyai

daya tarik yang dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi tempat

wisata tersebut, daya tarik tersebut dapat berupa keadaan alam sekitar tempat

wisata maupun sarana prasarana yang ada yang dapat memberikan kenyamanan

pada para pengunjung sehingga merasa betah berlama-lama ditempat wisata

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2009 pengertian daya tarik

wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang

berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan.

Wisatawan menurut Undang-Undang tentang Kepariwisataan, daya tarik

wisata merupakan salah satu usaha dalam kepariwisataan. Usaha pariwisata yang

lain meliputi kawasan wisata dan jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa makanan

dan minuman;, penyediaan akomodasi penyelenggaraan kegiatan hiburan dan

rekreasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensity, konferensi, dan

pameran jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata jasa pramuwisata

wisata tirta dan spa, hal-hal tersebut merupakan komponen-komponen yang ada

dalam usaha kepariwisataan.

Setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai

daya tarik wisata agar wisatawan lebih mengenali tempat wisata yang dikunjungi

dan supaya tidak merasa kecewa karena sudah mengetahui keadaan yang

sebenarnya. Selain itu wisatawan juga berhak mendapat pelayanan kepariwisataan

sesuai standar seperti perlindungan hukum, perlindungan hak pribadi, pelayanan

kesehatan, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan
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Pariwisata yang beresiko tinggi, pemeliharaan, pengembangan, dan

pelestarian asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang

belum tergali merupakan tanggung jawab pemerintah. Setiap wisatawan juga

wajib menjaga dan melestarikan daya tarik yang dimiliki tempat wisata serta

membantu menciptakan suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan

menjaga kelestarian lingkungan destinasi periwisata supaya kelestarian tempat

wisata dapat terjaga dan tetap dikenal sampai generasi selanjutnya.

Pontensi yang luar biasa ketika Aceh dengan segenap stakeholdernya

manpu mengemas pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya  budaya yang

memiliki efek berganda yang ditimbulkan dengan adanya wisata halal akan

berdapak langsung pada masyarakatnya dalam berbagai bidang, dari

perekonomian yang  dapat menampung tenaga kerja hingga peningkatan

perekonimian masyarakat, pada peningkatan kesadaran religius yang merupakan

pengejawatahan dari pelaksanaan syariat Islam dia Aceh. Yang patut diperhatikan,

yaitu mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, hal ini

sangat penting untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam

memasarkan hasil-hasil kebudayaan atau tradisi  menjadi suatu paket wisata yang

menarik, jangan sampai terjadi kontaminasi pengaruh luar yang kurang baik

kepada tradisi yang di angkat dalam paket wisata.17 Ada pendapat yang

mengatakan bahwa konsep pariwisata islami di Aceh dipandang khas, karena

menuntut adanya penyusuaian konsep ini terkait dengan harapan agar daerah

17 Agus Budi Wibowo, dkk. Pariwisata: Pengetahuan Prilaku dan Sikap Msyarakat, (
Balai Pelastarian Sejarah dan Nilai Tradisonal Banda Aceh, 2008), hal 22
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Aceh terbebas dari zina, diskotik, busana islami, pemisah laki-laki dan

perempuan.

Objek wisata memiliki daya tarik yang berbeda-beda, objek  wisata

memiliki daya tarik didasarkan atas sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa

senang, indah, nyaman, dan bersih, adanya aksebilitas untuk mudah dikunjungi,

adanya spesifikasi yang berbeda dengan yang lain, terdapat sarana dan prasarana

penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir, pada objek alam, biasanya

objek wisata alam dijadikan primadona kunjungan karena eksotik merangsang

untuk menciptakan kegiatan tambahan, rekreatif dan reflektif, terapis dan lapang,

faktor sejarah maupun aktraktifnya, secara garis besar daya tarik wisata

diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi

1. Daya tarik wisata alam, daya tarik wisata alam bersumber dari kondisi alam

yang ada termasuk juga kedekatan dengan alam sekitar atau lingkungan

seperti wisata pantai, wisata bahari, wisata alam pegunungan, wisata daerah

liar dan terpencil, wisata taman dan daerah konservasi.

2. Daya tarik budaya budaya memiliki obyek yang bersumber dari kondisi sosial

budaya masyarakat ataupun peninggalan seperti kondisi adat istiadat

masyarakat, kondisi sosial masyarakat, dan acara tradisional.

3. Daya tarik buatan manusia (termasuk artifisial/ khusus) daya tarik buatan

manusia ini merupakan daya tarik yang mengembangkan sesuatu yang

bersumber dari buatan manusia, atau termasuk sebagai daya tarik khusus

seperti taman hiburan rakyat, festival-festival musik, festival tahunan atau

lokasi ajang perlombaan (perahu, motor cros,) suatu pariwisata mempunyai



27

faktor-faktor yang dapat membentuk daya tarik yang dapat membuat para

pengunjung terarik untuk mengunjungi suatu tempat wisata, faktor-faktor

yang dapat membentuk daya tarik dalam suatu tempat wisata antara lain

1. Atraksi wisata, yaitu daya tarik wisata utama suatu obyek wisata yang

mempengaruhi minat pengunjung untuk menikmatinya.

2. Transportasi, yaitu sarana pencapaian ke tempat daerah tujuan wisata,

hal ini berkaitan dengan kemudahan pencapaian dan tingkat

aksesibilitas.

3. Akomodasi, yaitu pendukung kegiatan periwisata yang bertujuan

memenuhi kebutuhan wisatawan untuk mendapatkan kenyamanan dan

kepuasan.

4. Fasilitas penunjang, meliputi fasilitas umum seperti telepon umum,

mushola/masjid, toilet, dan fasilitas lain.

5. Prasarana, seperti penerangan, air bersih, dan lain-lain.

Faktor pembentuk daya tarik wisata lain yang berfungsi untuk

pengembangan suatu daerah tujuan wisata atau kawasan wisata, yang mendorong

wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata adalah:

1. Kenyamanan yang bersifat alami seperti iklim, bentuk tanah

pemandangan, hutan belukar, flora, fauna, serta pusat kesehatan.

2. Hasil ciptaan manusia. Faktor ini terbagi dalam dua bagian yaitu

keagamaan seperti monument sejarah, rumah adat, museum, art

gallery, dan acara tradisional pameran festival, upacara perkawinan,

dan kesenian rakyat.
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3. Tata cara hidup masyarakat secara tradisional yang dapat ditawarkan

kepada wisatawan (kondisi sosial budaya masyarakat) yang menjadi

daya tarik tersendiri dalam suatu pariwisata. Dari uraian diatas

diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang membuat suatu tempat

wisata itu menjadi menarik. Faktor-faktor tersebut merupakan suatu

potensi yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk datang

berkunjung ke tempat wisata. Salah satu faktor pembentuk daya tarik

wisata adalah transportasi yang merupakan faktor utama dalam suatu

pariwisata karena transportasi merupakan sarana untuk menuju tempat

wisata tersebut. Bila sistem transportasinya bagus maka wisatawan

akan merasa nyaman bila berwisata disana begitu pula dengan sistem

akomodasi maupun sarana pengunjung lain seperti tempat ibadah,

toilet, dan prasarana seperti air bersih dan telepon umum

C. PRODUK WISATA

a. Pergertian Produk Wisata

Sebagaimana diketahui, perjalan wisata (tour) bersifat lebih lengkap

dibandingan dengan bentuk perjalan biasa. Hal ini dapat dilihat dari jenis aktivisas

yang dilakukan biasanya bervariasi dan jenis fasilitas yang digunakan juga

beraneka ragam, mulai dari daerah asal sampai daerah tujuan perjalanan.18

Untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan perjalan wisata ini,

berbagai bentuk unsur dan lembaga saling berintergrasi satu sama lainnya

menbentuk suatu tatanan atau sistem unsur unsur ini saling terkait, yaitu

18 Muljadi A.J, Kepariwisataan dan Perjalan,( PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2009),
hlm 45
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melibatkan wisatawan, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, jenis aktifitas

yang mengurus tersebut merupakan suatu gejala atau fenomenal sosial yang

disebut sebagai kepariwisataan (tourism).

Keterkaitan antara kepariwisataan dan lingkungan alam adalah lingkungan

alam sebagai daya darik bagi wisatawan serta sebagai wadah bagi dibangunnya

fasilitas wisata, aspek sosial budaya juga merupakan aspek penting yang tidak

boleh terlepas dari perhatian bagi suatu pengembangan kepariwisataan di daerah

tujuan wisata. Hal ini menyangkut peranan masyarakat setempat dan pengaruh

yang mereka terima dengan pengembangan kepariwisaan, baik yang menyangkut

aktivitas sosial maupun kebudayaan yang mereka memiliki.

Ada sebagian wisatawan yang menginginkan suatu lingkungan yang

dikunjungi merupakan suasana baru yang lain dari biasanya ditemukan sehari-

hari. Ada pula wisatawan yang mengingikan suatu bentuk perjalanan yang dapat

memberikan suasana lingkungan di daerah tujuan wisata didaerah tempat asalnya.

Upaya untuk memahami karakteristik keinginan dan kebutuhan wisatawan

adalah suatu hal yang penting untuk diketahui oleh para pelaku pariwisata agar

perjalanan dapat dirasakan nyaman bagi wisatawan, dengan diketahuinya berbagai

karakteristik wisatawan yang datang dan potensial untuk datang, maka dapat

diketahui apakah produk wisata yang dimiliki oleh suatu destinasi memiliki

kecocokan satu sama lainnya, apabila terdapat kekurangan cocokkan di antara

produk dan pasar wisatanya, maka dapat dilakukan upaya-upaya pengembangan

produk maupun pemasaranya sehingga pontensi yang dimiliki oleh suatu daerah

tujuan wisatawan dapat memenuhi kebutuahan dan keinginan wisatawan yang
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datang sehingga tercipta pengalaman berwisata yang tidak terlupakan. Dalam

kontesk ini peran produk wisata menjadi sangat penting dalam pengembangan

kepariwisataan

Produk wisata adalah suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata, dalam

suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh

rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi yang

melakukan perjalan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata

diperlukan serangkaian upaya yang saling terkait dan terpada oleh dunia usaha,

masyarakat, dan pemerintah

b. Ciri - Ciri Pruduk Wisata

Dalam undang-undang no.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan

bahwa usaha pariwisata adalah suatu perusahaan di bidang pariwisata yang

menghasilkan produk tertentu. Produk wisata sebenarnya bukan saja merupakan

produk yang nyata (tangible), akan tetapi merupakan rangkaian produk (barang

dan jasa) yang tidak hanya menpunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, namum

juga bersifat sosial, psikologis dan alam.

Produk wisata merupakan berbagai jasa di mana satu dengan lainnya

saling terkait dan dihasilkan oleh berbagai perusahaan pariwisata, misalnya

akomondasi, angkutan wisata biro perjalanan, restoran, daya tarik wisata, dan

perusahaan lain yang terkait.

Rangkaian jasa dari produk wisata dikemas sedemikian rupa sehingga

menjadi satu kesatuan produk jasa yang diperlukan oleh wisatawan dan dibentuk
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menjadi satu paket wisata. Paket wisata adalah suatu rencana acara perjalanan

wisata yang telah tersusun secara tetap, dengan harga tertentu yang didalamnya

termasuk biaya untuk angkutan, penginapan, perjalan wisata dan sebagainya.

Tiap-tiap unsur jasa dalam suatu paket wisata harus memberikan

perlayanan yang baik, sebab bila salah satu urusan perlayanan kurang baik

sedangkan unsur-unsur yang lain bagus, maka secara keseluruhan pelayanan jasa

secara paket tersebut dikatakan kurang baik.

Sebagai suatu produk yang kompleks, produk wisata berbeda jenis produk

dan jasa yang dihasilkan oleh indusri lainnya, terutama industri manufaktur.

Kekhasan inilah yang menjadikan produk wisata suatu jenis barang dan jasa yang

unik dan memerlukan penanganan yang khusus pula. Pemahaman yang memadai

menyangkut ciri-ciri produk wisata akan dapat memberikan pemahaman yang

baik terhadap perencanaan pengembangan, pengelolaan dan pemasaran

kepariwisataan adapun ciri-ciri utama produk wisata adalah.

1. Tidak dapat disimpan

Barang dan jasa yang dihasikan oleh perusahaan pariwisata pada umunnya

bersifat mudah rusah dan tidak dapat di simpan untuk di jual kembali keesokan

hari.

2 Tidak dapat dipindahkan

Wisatawan atau pengguna barang dan jasa pariwisata tidak dapat

membawa produk wisata kepada pelanggan, tetapi pelanggan itu sendiri yang

harus mengunjungi atau datang sendiri untuk menikmati produk wisata itu
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3. Produksi dan proses komsumsi terjadi atau berlangsung bersamaan

Wisatawan maupun pengunjung yang akan menikmati produk wisata harus

datang ke tempat proses produk sedang berlangsung, tanpa keberatan pembeli,

untuk menggunakan atau menikmati jasa-jasa tersebut, tidak akan terjadi

produksi.

4. Tidak ada standar ukuran yang pasti atau objektif

Karena dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengunjung

maupun wisatawan yang beragam, umumnya produk wisata dibuat dan dijual

dengan variasi yang beraneka. Produk wisata memiliki keragaman jenis dan harga

yang ditentukan oleh bermacam-macam faktor, misalnya musin dan status sosial

pembeli.

Pelanggan tidak dapat mencicipi produk itu sebelumnya pembeli harus

datang sendiri ke tempat proses produksi barang dan jasa parawisata berlangsung,

sehingga meraka tidak akan dapat mengetahui kondisi produk tersebut secara

nyata karena hanya mengetahui melalui brosur dan media promosi lainnya.

Pengelolaan produk wisata mengandung resiko besar usaha pariwisata

memerlukan investasi yang sangat besar sedangkan permitaan sangat peka

terhadap perubahan kondisi ekonomi, politik, keamanan dan sikap masyarakat,

sehingga perubahan-perubahan tersebut akan menimbulkan pengurangan

permintaan dan apabila hal ini berlanjut terus menerus akan mengakibatkan

tergoyahnya sendi-sendi investasi, dengan demikian, maka dalam

mengembangkan kepariwisataan harus benar-benar dilandaskan pada hasil
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penelitian yang cermat akurat, perencanaan dan pertimbangan yang matang untuk

mengurangi resiko yang lebih besar.

c. Jenis Jenis Produk Pariwisata.

Produk industri pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang

merupakan suatu paket yang satu sama lain tidak terpisah, produk industri

pariwisata adalah semua jasa-jasa (service) yang dibutuhkan wisatawan semejak

dia berangkat meninggalkan rumah sampai ke daerah tujuan wisata yang telah

dipilihnya, sampai ia kembali ke rumah di mana ia tinggal.

Bila unsur-unsur tersebut di atas dikembangkan sesuai dengan urutan,

yaitu semenjak seorang wisatawan meninggalkan tempat tinggalnya, sampai di

tempat tujuan dan kembali ke rumah di mana ia biasanya tinggal, maka ada

delapan macam unsur pokok yang menbentuk produk sehingga merupakan suatu

paket yaitu.

1. Jasa travel agent atau biro perjalanan wisata, yang memberikan informasi,

advis, pengurusan dokumen perjalanan perencanaan perjalanan.

2. Jasa perusahaan angkutan wisata (darat, udara dan laut) yang akan

membawa wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata.

3. Jasa penyedian okomondasi

4. Jasa makanan dan minuman

5. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

6. Upaya dari wisata, yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan

motivasi orang datang berkunjung ke daerah tersebut
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7. Jasa-jasa souvinirshop dan handicraft serta shopping centra mana

wisatawan dapat berbelanja untuk memberikan oleh-oleh dan barang-

barang kenangan lainnya

8. Jasa perusahaan pendukung, serperti bank, atm, money chargerh,

supermarket, rumah sakit, kantor pos, warnet dan lain lainnya.19

D. Pengertian Halal

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari’at untuk di

komsumsi, terutama dalam hal makanan dan minuman. Dalam firman Allah swt

surat al-baqarah ayat 168.

وا ِممَّا ِيف  ُل ا النَّاُس ُك يـَُّه ا َأ َواِت َي ُط وا ُخ ُع تَِّب ا َوَال تـَ يًِّب ًال َط اْألَْرِض َحَال
اِن  َط ْي نيٌ ۚ◌ الشَّ ِب ُدوٌّ ُم ْم َع ُك نَُّه َل ِإ

Artinya:“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik

dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena

sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”20

Dalam ayat di atas telah diterangkan bahwa orang-orang Islam di

syariatkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan

baik disini adalah makanan yang diperbolehkan oleh syari’at baik dari segi zatnya,

cara memperolehnya dan cara mengolahnya. Adapun makanan yang baik adalah

makanan yang baik bagi kesehatanya dan tidak membahayakan dirinya.

19 Muljadi A.J, Kepariwisataan dan Perjalanan...,  hal. 45-50
20 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya, hal 25
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Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang di larang oleh syariat untuk

dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam

keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudharatnya dari pada hikmanya, sebagai

contoh mengkonsumsi darah yang mengalir ini diharamkan karena itu kotor dan

dihindari oleh manusia yang sehat, disampaing itu ada dugaan bahwa darah

tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai21 makanan

dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal

cara memperolenya, dan halal cara pengolahannya.

a. Halal Zatnya

Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya

halal untuk di konsumsi. Dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci al-

qur’an dan al-hadist. Contoh makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi,

ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya.

Kata halal berasal dari kata halal yang berarti lepas atau tidak terikat,

secara etimologi, kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena

bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarang nya. Dapat

diartikan pula sebagi segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi

Halal berati pula dibolehkannya sesuatu oleh Allah swt. berdasarkan suatu

prinsip yang sesuai dengan aturannya dengan demikian, secara tidak langsung,

makna halal menyiarkan pula pentingnya kerterlibatan spiritual dalam aktivitas

mencari dan menikmati makanan.

21 Muhammad Djakfar,, Hukum Bisnis, (UIN Malang Press, 2009). hal. 194
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Para fuqaha membagi halal ini ke dalam dua bagian, yaitu halal zatnya dan

halal cara menperolehkanya. Makanan yang haram secara zatnya adalah bangkai

(kecuali ikan dan belalang) atau binatang khamr (termasuk semua yang

memabukkan), babi dan turunanya, binatang buas serta bertaring, binatang

pemakan kotoran, darah dan yang mengalir dan sebagainya.

Allah swt.berfirman (Qs. Al Baqarah: 173)

َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوحلََْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغْريِ اللَِّه  َر بَاٍغ ۖ◌ ِإمنَّ َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ۚ◌ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه 

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)

selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,

maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang.22

Ada pula haram bukan karena zatnya, melainkan karena cara memperoleh

yang tidak benar atau ditujukan untuk perbuatan maksiat haram jenis kedua ini

lebih luas cakupannya lebih menghindari, sering tersamakan, kerap tersamarkan,

kerap dilanggar, dan akibat yang ditimbulkanya berdimensi luas23

Ibnu Abbas ra. berkata, seorang hamba tidak sampai kepada hakekatnya

iman sehingga padanya terdapat empat perkara, yaitu.

1. Menunaikan fardlu dengan melengkapi sunnah

2. Makan halal dengan disertai sifat wara’

22 Departemen Agama RI, Al Qur’an danTterjemahannya, hal.  26
23 Eman Sulaiman, Haram Bikin Suram, (Bandung Indonesia, 2007),  hal. 22/23
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3. Menjauhi larangan secara lahir dan batin

4. Sabar atas demikian itu sampai meninggal dunia

Halal mengandung dua makna secara bahasa dan hukum Islam. secara

bahasa, halal berasal dari kata halla yang artinya terlepas atau tidak terikat dan

menurut pengertian hukum Islam, halal adalah sesuatu yang dibolehkan Allah swt.

Dan aman bagi kehidupan dunia serta akhirat pelakunya. Sendangkan, haram

adalah kebalikan dari makna halal segala sesuatu yang dilarang oleh Allah jika

dilakukan medapat siksa di dunia dan akhirat lalu, apa saja yang diharamkan oleh

Allah bagi muslim24 sebagaimana Allah berfirman dalam surat Almaidah : 3

اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْريِ 
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْستَـْقسِ  ُموا َواْلُمتَـَردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

ِلُكْم ِفْسٌق ۚ◌ بِاْألَْزَالِم  ۚ◌ ِديِنُكْم َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ۗ◌ ذَٰ
ْسَالَم ِديًنا  َفَمِن ۚ◌ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

َر ُمَتَجاِنٍف ِإلِمثٍْ  فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ۙ◌ اْضطُرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغيـْ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang

terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang

disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib

dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah

kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk

(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada

mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan

24 Aisha Maharani, Halal Is My Way, (PT Mizania Pustaka 2012),  hal 36
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untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan

telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa

terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.25

B. Halal Dan Haram Dalam Pandangan Ulama Fiqih

Pertama: Madzhad Iman Hanafi

Kalangan Hanafiyah mengharamkan seruluh binatang yang bertaring dan

burung berkuku tajam di samping hewan –hewan yang memang jelas-jelas

diharamkan nash AL–Quran dan hadist seperti babi dan bangkai binatang buas

yang diharamkan ini meliputi binatang yang melata di atas bumi  maupun

binatang yang terbang di angkasa, yang bertaring dan berkuku tajam. Dengan

syarat hewan yang menpunyai karakteristik melukai, membunuh, singa, musang,

srigala, kera, gagak dan lain-lain.26

Jenis hewan yang mereka haramkan adalah setiap yang tidak memiliki

darah yang mengalir serperti lalat, kumbang (jenis lalat) dan kalajengking.

Demikian juga (bawaan) hewan-hewan  yang hidup di dalam perut bumi seperti

tikus, ular dan tokek, dan semua  hewan yang boleh dibunuh di tanah haram

(mekah), mereka juga mengharamkan keledai piaraan dan anak keledai blasteran

dengan kuda, karena Nabi saw. Melarang makan hewan-hewan tersebut.

25 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya, (Bandung Indonesia 2005)  hal.
107

26 Dr. Kamil Musa, Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman, Muassah
ar-Risalah Bierut, Cetakan Pertama, Juli 2006, hal. 72



39

Selain mengharamkan hewan-hewan tersebut di atas mereka juga

menyatakan hukum makruh terhadap hewan-hewan pemakan bangkai, karena

hewan-hewan yang demikian itu memiliki sifat yang menjijikkan, demikian juga

tentang kura-kura, rakh (burung lengenda pemakan daging) dan hewan-hewan

sejenisnya.

Kedua: Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa semua binatang buas hukumnya

haram seperti harimau, singa dan serigala, termasuk semua hewan yang

menpunyai sifat menyerang dan melawan.mereka juga mengharamkan hewan

yang menpunyai sifat kotor  seperti jenis binatang serangga dan binatang yang

hidup dalam perut bumi. Mereka juga meharamkan babi, baik yang liar maupun

yang jinak seperti anjing, keledai yang dipelihara, kuda dan anak blasteran dan

keledai (bighaal)

Sedangkan yang masih dalam kategori ikhtilaf, baik yang bersifat buruk

maupun tidak seperti gajah, biawak, kera dan landak, sebagian meraka

mengatakan haram dan sebagian yang lain menbolehkannya.

Sedangkan jenis burung, mereka mengharamkan burung yang berbuas dan

memiliki kuku tajam, namum iman Malik sendiri justru menperbolehkan dan

sebagian riwayat makruh

Ketiga: Madzhab Syafi’i
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Kalangan Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa semua binatang ternak

hukumnya halal, baik yang hidup bersama manusia maupun yang liar, kecuali

hewan-hewan yang dikecualikan oleh nash dengan mengharamkannya secara jelas

seperti kedelai yang diperihara, babi dan binatang baus yang memiliki taring atau

kuku tajam, ini didasarkan kepada sifat dan karakter mereka yang memusuhi dan

predator, demikian juga hewan yang ditentukan dengan sifat dan karakret kotor

dan menjijikan, seperti kera, hewan melata kecil dalam bumi seperti : kalong,

cacing, kucu dan tikus, mereka juga mengharamkan hewan yang menpunyai racun

dan bertabiat menyerang seperti kalajengking, ular, lalat (kumbang) dan kecoa.

Landasan madzhab terhadap hewan-hewan yang tidak ada nash yang jelas

tentang halal dan haramnya, meraka mengembalikannya kepada dasar anggapan

bangsa arab tentang baik buruknya hewan tersebut setiap hewan yang dianggap

baik oleh bangsa arab dalam keadaan melimpah dan kecukupan meraka maka

hukumnya boleh, sendangkan setiap hewan yang di anggap menjijikan dan kotor

oleh bangsa arab maka hukumnya haram. Yang dimaksud bangsa arab di sini

adalah bangsa arab yang memiliki tabiat yang baik dan sehat dalam keadaan

kemudahan melimpah kehidupannya.

Sedangkan hewan-hewan yang menurut orang Quraisy tidak ada

perbedaan, para ulama berbeda pendapat ,jika hewan tersebut tidak diketahui

namanya, maka mereka akan memberikan nama menurut bangsa Arab, jika

mereka tidak menemukan nama maka mereka akan menamakannya dengan hewan

yang serupa dalam bentuk, tabiat dan makanannya, jika sama antara segi halal dan
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haramnya atau tidak ada persamaan, maka hukumnya halal, sesuai dengan dalil

dasar, firman Allah awt: (al-An’aam:145)

َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلٰى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن 
َر بَاٍغ َوَال َعاٍد فَِإنَّ ۚ◌ َأْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِهلَّ ِلَغْريِ اللَِّه ِبِه  َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

َربََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ 
Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan

kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang

mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor --

atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa

yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan

tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang".27

Keempat :Madzhab Hambali

Kalangan Madzhab Hambali berpendapat bahwa pada dasarnya seluruh

makanan adalah halal dan diperbolehkan, sedangkan hewan darat yang termasuk

jenis diharamkan adalah hewan yang mengandung unsur kotor, buruk dan hewan

yang bertabiat menyerang, mereka mengharamkan kadelai piaraan dan gajah,

mereka juga mengharamkan setiap binatang buas seperti harimau, singa, serigala

dan kera, ada beberapa hewan yang dimasukkan dalam kategori mengjijikan dan

hukumnya haram, yaitu, tikus, semut, lalat, cacing, ular serta jenis-jenis serangga

separti kelelawar, harbaa kalajengking, kecoa, nyamuk dan seluruh binatang kecil

27 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya,(Bandung Indonesia 2005)  hal
147



42

yang menyerupai binatang-binatang tersebut semua jenis binatang di atas

termasuk dalam kategori haram

Sadangkan menurut kalangan Syiah Imamiyyah, setiap hewan piaraan

hukumnya halal seperti unta, sapi dan kambing. Mereka menganggap makruh

daging kuda, blasteran kuda dan kedelai dan kadelai piaraan. Binatang-binatang

piaraan yang liar hukumnya haram seperti, anjng dan kucing, baik yang

dipeliharaan maupun yang liar. Mereka mengharamkan binatang buas yang

menpunyai kuku atau taring yang bisa dibuat menerkam dengan kuat seperti

harimau, singa dan serigala atau yang tidak terlalu kuat seperti pelanduk, dhab’u

(sejenis anjing hutan) dan ibnu aawi (anjing hutan/srigala). Mereka

mengharamkan kelinci, biawak dan seluruh jenis serangga seperti ulat, tikus,

kalajengking, belalang, kelelawar, kecoa nyamuk dan kutu selain itu mereka juga

mengharamkan sejenis tikus, landak dan lainnya.

Setelah kita perhatikan dan kita kaji beberapa pendapat dari berbagai

madzhab di atas kita bisa paham antara yang halal dan haram. Dari beberapa

pendapat mereka di atas menujukkan bakwa pada dasarnya seluruh jenis hewan

hukumnya halal, dan temasuk dari sesuatu yang baik kecuali beberapa jenis yang

ada nash yang mengecualikan dan menjadikannya haram karena dianggap

termasuk hewan yang menjijikkan (kotor) yang diharamkan oleh syariat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field Research), dalam

penelitian ini peneliti meninjau ke lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai

data primer, yang berkaitan dengan potensi wisata halal di Kota Banda Aceh,

untuk mendukung pembahasan penulis menggunakan kajian pustaka (Library

Research), yaitu dengan menjadikan beberapa buku sebagai referensi yang

berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan untuk penulisan ini adalah pendekatan

penelitian kualitatif deskriptif karena  penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis,

maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti.28 Adapun bentuk

masalah dari penelitian ini yaitu suatu rumusan masalah yang berbentuk deskriptif

yang mana memadu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial

yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.29

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda

Aceh, dan objek wisata dalam wilayah kota Banda Aceh, yaitu wisata religi

28 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya 2002),
hal. 3

29 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D (Bandung:
Alfabeta, 2009), hal.  209.
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Mesjid Raya Baiturrahman, wisata sejarah Meseum Tsunami dan Meseum Aceh

dan Monumen PLDT Apung, wisata bahari meliputi pantai Ulhe Lheu, Syiah

Kuala dan Alue Naga, wisata kuliner, lebih difokuskan terhadap tempat wisata

dan wisatawan dalam pelaksanaan konsep wisata halal di objek wisata yang

terdapat di kota Banda Aceh, terkait dengan simbol yang telah diberikan oleh

pemerintah Aceh, Banda Aceh sebagai objek wisata berbasis islami.

C. Teknik Pemilihan Informan

Informan Penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.30

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam

pengumpulan data dan informasi ini penulis mengumpulkan data dengan beberapa

metode atau cara yaitu :

1. Observasi

Metode Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, observasi

merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai

proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan.

30 Burhan bungin, Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial,
(Jakarta: Kencana, 2007), hal. 76.
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Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila

responden yang diamati tidak terlalu besar.31

Adapun yang menjadi sasaran observasi meliputi penerapan Wisata halal

Berbasis Islam pada objek wisata terkait dengan simbol wisata islami di kota

Banda Aceh.

2. Wawancara atau Interview

Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang

menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subjek yang diteliti atau

responden.32 Ada beberapa macam bentuk wawancara yaitu wawancara tersruktur,

semiterstruktur dan tidak tersruktur. Dalam penelitian ini peneliti lebih memakai

wawancara tidak berstruktur.33

Adapun informan yang peneliti wawancarai adalah:

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sejumlah

informan sebagai subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah kepala

dinas kebudayaan dan pariwisata kota Banda Aceh dan pengelola lokasi wisata

dan tokoh masyarakat setempat meliputi para pengunjungnya, objek wisata yang

ada di kota Banda Aceh seperti Mesjid Raya Baiturrahman, Meseum Tsunami,

Meseum Aceh, Monumen PLTD kapal Apung, wisata bahari yaitu Ulhe Lheu,

31 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  hal. 145
32 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya 2001), hal. 129
33 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  hal.  233



46

Syiah Kuala, Alunaga, dan juga wisata kuliner. Guna mendapatkan informasi

yang akurat dalam proses penelian ini

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini adalah sebagai laporan tertulis dari suatu

peristiwa yang isi peristiwa tersebut dari penjelasan dan pemikiran terhadap

peristiwa tersebut dari penjelasan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan

ditulis dengan sengaja untuk menyimpan, meneruskan keterangan melalui

peristiwa tersebut. Dengan perumusan ini dapat memasukkan notulen rapat,

keputusan hakim, laporan penelitian artikel, majalah, surat-surat iklan dalam

pengertian dokumentasi.34

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dalam

penelitian yang berbentuk dokumen-dokumen untuk memperoleh berbagai

keterangan atau informasi yang diperoleh termasuk catatan penting tentang

potensi wisata halal di Kota Banda Aceh, dan hal-hal penting lainnya.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting

yang di dalamnya dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian terhadap data yang telah

dihasilkan. Melalui analisis data, data yang terkumpul dalam bentuk data mentah

dapat diproses secara baik untuk menghasilkan data yang matang. Teknik analisis

34 Winarmu Surakmad, Pengantar Ilmiah Metode Tehnik, (Bandung : Tarsito, 2004), hal.
134.
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data penelitian berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data, bahkan teknik

pengumpulan data sekaligus menjadi teknik analisis data.35

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam

bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara

problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.36

Teknik dalam menganalisis data menurut Sugiono sebagai berikut :

1. Reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data, dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian

singkat.

3. Penarikan kesimpulan atau  verifikasi.

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif

harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga

35 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan
Ilmu Sosial lainnya . . ., hal. 107.

36 Moh, Kasiram, Metodelogi Peneltian (Malang, UIN Malang Press: 2008), hal. 128
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kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat

kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan

di atas.37

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode ini akan dapat

menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk

tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini seluruh kemungkinan

yang didapatkan di lapangan dapat dipaparkan secara lebih luas.

37 Sugiono, Memahami  Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 92.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang potensi wisata halal di kota

Banda Aceh, karena itu penulis membahas  bebera poin, poin pertama yang akan

dibahas adalah gambaran umum  lokasi penelitian, penjelasan ini berguna untuk

memberi gambaran terhadap pembaca nantinya agar megetahui dimana letaknya

lokasi wisata halal yang ada di Banda Aceh dan megetahui  sosial dan budaya

masyarakat setempat, poin ke dua hasil penelitian.

1. Dinas pariwisata Banda Aceh

Dinas pariwisata kota Banda Aceh terletak di daerah kecataman Meuraxa

gampong Ulee Lheue dinas parawisata kota Banda Aceh merupakan salah satu

unsur kerja satuan kerja perangkat kota (SKPK) pariwisata yang dipimpin oleh

seorang kepada dinas dan berada di bawah kepala daerah dinas parawisata kota

Banda Aceh menpunyai tugas melaksanakan sebahagiann urusan rumah tangga

daerah dalam bidang parawisata serta melaksanakan tugas pembantu sesuai

bidangnya, visi dinas pariwisata kota Banda Aceh adalah harus mampu

menempatkan pembagunan budaya dan parawisata kota Banda Aceh yang

bermartabat berlandasan adat istiadat dan budaya yang bernuasa islami, dinas

parawisata kota Banda Aceh menerapkan visi untuk periode tahun 2013-2017

adalah terwujudnya kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata yang berbasis

islami.
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Visi dinas pariwisata kota Banda Aceh adalah terwujudnya kota Banda

Aceh sebagai destinasi wisata yang berbasis budaya dan religi, adapun misinya

adalah sebagai berikut:

1. Mensyusun perencanaan kepariwisataan berbasis budaya dan religi

2. Mengoptimalkan potensi objek-objek, budaya, sejarah, religi dan

edukasi tsunami sebagai objek unggulan kepariwisataan Aceh

3. Membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta

dalam pembangunan kepariwisataan Banda Aceh

4. Meningkatkan kualitas dan profesional sumber daya manusia dibidang

kepariwisataan

5. Menyiapkan suatu informasi kepariwisataan dan budaya serta

mengoptimalkan pelaksanaan kepariwisataan

6. Menumbuhkan kebanggan sikap sadar wisata dan sadar budaya dalam

masyarakat38

Sebagai penjabaran dari misi maka dinas pariwisata menetapkan tujuan.

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang

telah ditentukan, penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada hasil analisis

sesusi dengan kondisi-kondisi internal organisasi tujuan akan mengarahkan

organisasi pada sasaran, cara untuk mencapai sasaran dan faktor-faktor lain dalam

rangka merealisasiakan misi oleh karena itu tujuan harus dapat dijadikan sebagai

petunjuk (indikator ) dari pencapai misi organisasi.

38 Dokumen Dinas Pariwisata kota Banda Aceh
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Untuk mencapai misi dinas pariwisata maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai

yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatan promosi kebudayaan dan pariwisata, penyebarluasan

informasi seni budaya, objek wisata dan adat budaya daerah dalam rangka

peningkatan kunjungan wisatawan

2. Meningkatkan destinasi kepariwisataan dengan tersedianya sarana dan

prasarana yang memadai untuk peningkatan kunjungan wisata yang aman

dan nyaman

3. Meningkatkan pengembangan informasi dan database, serta

pengembangan SDM yang profesional untuk menunjamg pelayanan wisata

yang islami.

4. Menyusun perencanaan kepariwisataan berbasis budaya yang islami,

mengoptimalkan potensi objek-objek wisata, budaya, sejarah, religi

edukasi tsunami sebagai objek unggulan kepariwisataan Banda Aceh,

5. Menumbuh kembangkan sikap sadar wisata dan standar budaya dalam

masyarakat.

2. Mesjid Raya Baiturrahman

Mesjid raya Baiturrahman adalah simbol religius, keberanian dan

nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini dibangun pada masa Iskandar muda (1607-

1636), merupakan pusat pendidikan ilmu agama di nusatara pada saat itu banyak

pelajar dari nusatara, bahkan dari Arab, Turki, India dan persia yang datang ke

Aceh untuk menuntut ilmu agama, Masjid ini merupakan markas pertahanan

rakyat Aceh ketika berperang dengan Belanda (1873-1904) pada saat terjadi
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perang Aceh pada tahun 1873 masjid ini dibakar habis oleh tentara Belanda pada

saat itu Mayjen Khohler tewas tertembak di dahi oleh pasukan Aceh di

perkarangan masjid raya, untuk mengenang pristiwa tersebut, dibangun sebuah

monumen kecil di depan sebelah kiri masjid raya, tepatnya di bawah pohon

ketapang enam tahun kemudian, untuk meredam kemarahan rakyat Aceh pihak

Belanda melalui Gebenur Jenderal Van Lansnerge membangun kembali mesjid

raya ini dengan perletakan batu pertamanya pada tahun 1879. Hingga saat ini

mesjid raya telah mengelami lima kali renovasi dan perluas (1879-1993) Masjid

ini merupakan salah satu masjid yang terindah di Indonesia memiliki tujuh kubah

empat menara dan satu menara induk ruangan dalam berlantai marmar buatan

Italia luasnya mencapai 4.760 m2 dan terasa sangat sejuk apabila di dalam

ruangan masjid, masjid ini dapat menampung 9.000 jamaah di halaman depan

masjid terpadat sebuah kolam besar.

Masjid raya Baiturrahman merupakan masjid yang terbesar dan termegah

diprovinsi Aceh dan menjadi kebanggaan masyarakat Aceh, bagi masyarakat

muslim yang datang ke Banda Aceh akan merasa belum puas apabila belum

datang menyinggahi mesjid ini masjid ini mnpunyai arsitektur yang indah dan

terletak di pusatkota yang dapat dilalui oleh semua kendaraan.39 Masjid ini

menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Aceh dan tidak sekedar sebuah tempat

religius semata, tetapi mempunyai makna yang dalam berkaitan dengan sejarah

pendudukan Belanda di daerah ini ketika Belanda belum menduduki masjid raya

Baiturrahman masjid ini dipergunakan oleh para penjuang Aceh sebagai markas

39 Agus budi wibowo, dkk, Pariwisata: Pengetahuan, Prilaku, dan Sikap Masyarakat
(Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008). Hal 26.
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pertahanan mereka luas bangunan induk 56 x 34 meter dengan tambahan Serambi

Makkah seluas 12,5 x 10,5 meter bahagian dalam bangunan ini disokong dengan

136 buah tiang bundar dan 32 buah pilar persegi empat.

Pada bahagian belakang masjid dibangun pula 6 lokal Madrasah

Dausyar’ah dan sebuah aula untuk iman dan khatib sebelah utara dan selatan

terdapat ruangan kontor, aula rapat pengurus, perpustakaan dan pemancar radio

siaran ‘’SUARA BAITURRAHMAN’’. Di masa penjajahan sepanjang ketentuan

gouvenement besluit no 8 tanggal 6 juni 1881 pemeliharaan bangunanya

diserahkan kepada departement vans verkeer en waterstaat dan pengurusan

diserahkan kepada departement van onderwijs en eeredienst di masa kemerdekaan

berdasarkan pengumuman sekretaris dewan menteri R.I no 44 tanggal 1 Oktober

1957 pemelihaan masjid raya ini dan pengurusannya diatur oleh pemerintah dan

dibantu oleh badan pengurus yang bernama ’’Pengurus Masjid raya

Baiturrahman Banda Aceh’’

3. Meseum Aceh

Meseum Aceh terletak pada kota Banda Aceh. Menujuk pada Garis Besar

Haluan Negara, maka kota Banda Aceh tersebut berada di antara 05° 16’ 15’’-05°

36’ 16’’lintang utara dan 95°16 15’’-95° 22 ’35 ’’ bujur timur dengan tinggi rata-

rata di atas permukaan laut 0,80 meter Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan

90 gampong kecamatan yang ada di kota Banda Aceh adalah kecamatan Meuraxa,
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Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan

Baiturrahman.40

Batas-batas wilayah kota Banda Aceh sebelah utara adalah Selat Malaka,

sebelah selatan dan timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar dan sebelah

barat berbatasan dengan Samudra Indonesia, dalam kajian ini lokasi pernetian

berada pada gampong Peuniti kecamatan Baiturrahman. Kecamatan Baiturrahman

terdiri dari 2 mukin yang terbagi 10 gampong dan 47 dusun batas-batas

wilayahnya adalah utara dangan kecamatan Kuta Raja, sebelah selatan berbatasan

dangan kecamatan Banda Raya, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan

Lueng Bata dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Meuraxa.

Secara geografis gampong Peuniti terletak pada kecamatan Banda Raya

kecamatan tersebut terletak pada 95,308100 BT dan 05,522300 LU dengan tinggi

rata-rata 0,8 meter di atas permukaan laut.kecamatan memiliki luas sebesar 489,17

Ha41. Gampong Peuniti merupakan salah satu gampong yang terletak di

kecamatan Banda Raya seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk menuju ke

pusat kota atau kantor wali kota banda Banda Aceh hanya berjarak 1 km sarana

yang dapat di tempuh dengan kendaraan umum baik kendaraan pribadi roda dua,

roda empat dan sebagainya.

Adapun batas-batas gampong Peuniti sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dangan Krueng Aceh

40 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Banda Aceh Dalam Angka 2012, (Banda
Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh), Hal 1.

41 Badan pusat statistik kota Banda Aceh, Kecamatan Baiturrahman Dalam Ankga 2004 (
Banda Aceh Badan Pusat Statistik Aceh Besar), Hal. 1
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2. Sebelah timur berbatasan dengan gampong Ateuk Pahlawan

3. Sebelah selatan berbatasan dengan gampong Neusu

4. Sebelah barat berbatasan dengan gampong Asrama Keraton.

Dari penjelasan di atas gampong Peuniti adalah suatu gampong yang

berada di kecamatan Baiturahman kota Banda Aceh, pada gampong tersebut

Meseum Aceh berada Meseum Aceh masih berjalan seperti biasanya. Meseum

Aceh berada di pusat kota Banda Aceh lokasi sangat strategis untuk semua

kalangan baik yang berada di kota Banda Aceh maupun luar Banda Aceh, untuk

mendapat tranportasi sangat mudah baik itu tranportasi darat, laut maupun udara,

lokasi terminal bus antar kota provinsi maupun antar kota yang berada di Keudah

hanya jarak 2 km dari Meseum Aceh, untuk tranportasi laut berada di kawasan

Ulee Lheu yang berjarak 6 km sedangkan untuk transportasi udara yang berada di

kawasan Blang Bintang hanya berjarak 16 km. Dengan demikian dapat diketahui

bahwa lokasi Meseum Aceh dapat dipahami bahwa keberadaan Meseum Aceh

sangat memudahkan para pengunjung untuk menggapai tempat tersebut.

Meseum Aceh berada di sebelah barat gampong Peuniti area tersebut

dipisahkan oleh pagar pembatas dengan bangunan-bangunan lainya Lokasi

Meseum Aceh adalah gabungan beberapa bangunan yang berada dalam suatu

komplek, komplek Meseum Aceh berbatasan dangan Krueng Daroi sebarah barat,

komplek BERBARIS42 sebelah selatan, perumahan masyarakat gampong Peuniti

42 BAPERIS adalah singkatan dari badan pembina rumpun iskandar muda tempat
tersebut adalah suatu situs sejarah yang terdapat beberapa bangunan kuno peniggalan penjajahan
belanda dulu disana juga terdapat komplek pemakaman salah satunya adalah makam sultan
iskandar muda
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dan jalan povinsi seberah utara, dan selatan perumahan masyarakat Peuniti

sebelah  timur.

Di lokasi Meseum Aceh terdapat beberapa bangunan di tengah-tengah

area ada bangunan Rumoh Aceh juga sebagai ikon Meseum Aceh, sebelah utara

Rumoh Aceh terdapat gedung gedung pameran khusus, perpustakaan dan ruang

tata usaha ruang kepala Meseum juga berada di gedung pameran khusus tersebut.

Di depan gedung pameran khusus terdapat lonceng (cakra donya) yang berada di

depan gedung khusus sedangkan di belakang gedung pameran khusus terdapat

rumah dinas kepala Meseum, di arah utara Rumoh Aceh terdapat beberapa

bangunan. Bangunan pertama di arah utara dari Rumoh Aceh adalah gedung

auditorium, gedung auditorium memiliki dua lantai, lantai pertama saat ini di

fungsikan sebagai kantin, sedangkan lantai kedua adalah gedung sekaligus

perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), di Aceh depan

gedung auditorium terdapat komplek raja-raja bugis, gedung ke dua di arah utara

adalah gedung pameran tetap di arah timur gedung pameran tetap terdapat gedung

laboratoriun dan juga gedung studi koleksi dan preparasi, di arah timur Rumoh

Aceh terdapat gedung yang difungsikan sebagai gudang, sedangkan di arah utara

gudang terdapat jengki juga balee yang di jadikan sebagai mushalla untuk

beribadah.

4. Kapal PLTD Apung

Kapal pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Apung merupakan kapal

pembangkit listrik tenaga diesel yang dibuat di batam dan selesai
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pembamgunannya pada tanggal 15 Oktober 1996 kapal dengan berat 2600 ton ini

mampu memasok listrik sebesar 10,5 Mw untuk kebutuhan masyarakat kota

Banda Aceh dan sebahagian kabupaten Aceh Besar, kapal PLTD Apung ini telah

berlayar ke berbagai tempat di Indonesia, pertama dipakai kali di Pontianak tahun

1997, kapal PLTD Apung meneruskan perjalanannya ke Bali tahun 1999,  ke

Madura pada tahun 2000, kembali lagi ke Pontianak pada tahun 2001 akhirnya

berlabuh di Banda Aceh pada bulan 2003.

Keberadaan kapal Apung milik perusahaan listrik negara (PLN) ini di

Banda Aceh adalah sebagai antsipasi ganguan listrik akibat seringnya terjadi

kontak senjata anrtara aparat pemerintahaan dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM )

ketika konflik Aceh masih berlangsung, karena pada saat konflik terjadi menara –

menara PLN banyak mengakibatkan pasokan listrik menjadi terhambat, pada

terjadi tsunami di tahun 2004, kapal PLTD Apung tidak luput dari gulungan

ombak  tsunami yang menyeretnya sejauh 5 km ke daratan dan terdampar di

Punge Blang Cut, pasca tsunami, PLN berniat untuk mengembalikan kapal ini ke

laut dikarenakan kondisi mesin tidak rusak parah kendati demikian pemerintahan

setempat berkeinginan untuk menjadikan sebagai tempat wisata sejarah akhirnya

PLN hanya mencabut mesin-mesinya dan kapal pun akhirnya dijadikan tempat

wisata.

Kementerian energi dan sumber daya mineral berkerjasama dengan

instansi-instasi terkait di pusat dan daerah telah melaksanakan pembangunan di

beberapa situs dan monumen, salah satu diantaranya situs tsunami PLTD Apung

yang terletak di gampong Punge Blang Cut, kecamatan Jaya Baru, kota madya
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Banda Aceh yang dilaksanakan pada tahun 2007 diharapkan dengan pelestarian

situs-situs ini masyarakat Aceh dan dunia akan dapat mengingat dan menghayati

makna bencana alam tsunami dan menarik hikmah untuk kehidupan yang lebih

baik di masa akan datang43

5. Meseum Tsunami

Museum tsunami merupakan museum tempat mengenang kembali

peristiwa dahsyat yang pernah melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004

silam, yang kurang lebih menelan korban sebanyak 240,000 jiwa. Meseum ini

terletak di jalan sultan Iskandar Muda dekat simpang jam dan berseberangan

dengan lapangan blang padang kota Banda Aceh bagunan Meseum ini di desain

oleh seorang dosen arsitektur ITB Bandung, M.Ridwan Kamil Desain yang

berjudul Rumoh Aceh as Escape hill ini mengambil ide dasar Rumoh Aceh yaitu

rumah tradisional masyarakat Aceh berupa bangunan rumah panggung adapun

tujuan pembangunan Meseum ini tidak hanya menjadi sebuah bangunan

monumen, tetapi sebagai objek wisata dan sejarah dimana bagunan ini menjadi

tempat pusat penelitian dan pembelajaran tentang bencana tsunami sebagai simbol

kekuatan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana tsunami, selain itu

bangunan ini diharapkan menjadi warisan untuk generasi Aceh di masa

mendatang sebagai pesan dan pembelajaran bahwa tsunami pernah melanda Aceh

yang telah menelan banyak korban pembangunan Meseum ini  telah

menghabiskan anggaran mencapai 140 miliyar rupiah.

43 Badan Geologi Kementrian Energi dan Smber Daya Mineral Republik Indonesia, Buku
Panduan Situs Tsunami Kapal PLTD Apung, Bandung 2015, Hal 2
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Bagunan Meseum ini terdiri 4 tingkat dengan hiasan dekorasi bernuansa

islami dari arah luar dapat terlihat bangunan ini berbentuk seperti kapal, dengan

sebuah mencu suar berdiri tegak di atasnya tampilan eksterior yang luar biasa

yang mengekspresikan keberagaman budaya Aceh terlihat dari ornamen dekoratif

unsur transparansi elemen kulit luar bangunan ornamen ini melambangkan tarian

saman sebagai cerminan, yaitu konsep hubungan antar manusia dalam Islam.

Pada lantai dasar Meseum terdapat ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan

sebagai ruang publik lantai ini dibuat meninggi yang bertujuan sebagai escape

hill, sebuah taman berbentuk bukit dapat dijadikan sebagai salah satu antisipasi

lokasi penyelamatan jika terjadi banjir dan bencana tsunami di masa mendatang

setiap lantai (berukuran 25 meter x 20 meter) dapat menampung ribuan warga

dalam kondisi darurat. Ketika memasuki gedung ini, ruang petama yang akan

disinggahi pengunjung adalah ruangan renungan dalam ruangan ini terdapat

sebuah lorong sempit dan remang sekaligus dapat mendengarkan suara air yang

mengalir berserta suara azan pada kiri dan kanan dinding lorong tersebut air yang

mengalir yang diibaratkan gemuruh tsunami yang pernah terjadi di masa silam.

Setelah melewati ruang renungan, pengunjung Meseum akan memasuki

ruang berkaca memorial hill yang dilengkapi dengan monitor yang dapat

digunakan untuk mengakses informasi mengenai peristiwa tsunami yang melanda

Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Setelah ruang memorial hill, pengunjung

akan memasuki ruang the light of god, yaitu sebuah ruang berbentuk semur

silinder yang menyorotkan cahaya remang kekuningan pada puncak ruangan

terlihat kaligrafi arab berbentuk tulisan ALLAH  dalam sebuah lingkaran pada
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dinding-dinding ruangan ini dipenuhi tulisan nama-nama korban tsunami yang

meninggal dalam peristiwa besar tersebut bagunan yang meyerupai power ini

mengandung nilai-nilai religi yang merupakan cerminan dari hablumminallah

(yaitu konsep hubungan manusia dengan Allah ) ruangan ini juga menjadi akses

menuju tingkat keduan bagunan Meseum tsunami.

Sedangkan pada lantai ke dua merupakan akses ke ruang-ruang

multimedia separti ruang audia dan ruang 4 dimensi, ruang pamer tsunami

(tsunami exhibition room), ruang pre-tsunami, while stunami dan post-tsunami.

Pada lantai 3 Meseum tsunami Aceh terdapat beberapa fasilitas seperti ruang

geologi, perpustakaan, musalla dan souvenir pada ruang geologi, pengunjung

dapat menperoleh informasi mengenai kebencanaan, bagaimana gempa dan

tsunami terjadi, melalui penjelasan dari beberapa pajangan dan alat simulasi yang

terdapat dalam ruangan tersebut.

Di tingkat akhir gendung Meseum tsunami Aceh, difungsikan sebagai

escape building atau penyelamatan diri ketika tsunami terjadi lagi di masa yang

akan datang, tingkat atap ini tidak terbuka untuk umum karena mengingat konsep

keselamatan dan keamanan dari tingkat atap ini, hampir keseluruhan daerah kota

Banda Aceh dapat terlihat dari atas gedung resmi.44

6. Gampong Ulee Lheue

Ulee Lheue merupakan salah satu dari delapan gampong yang terdaftar

secara administrasi di dalam kecamatan Meuraxa sedangkan kecamatan Meuraxa,

44 http://museumtsunami.blogspot.co.id/2013/02/objek-wisata-museum-tsunami-
Aceh.html?m=1
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kecamatan Kuta Alam, kecamatan Baiturrahman dan Syiah Kuala merupakan

kecamatan yang ada di wilayah kota Banda Aceh, sebelah utara dari gampong

Ulee Lheue berbatasan langsung dengan selat malaka, sisi tumur dan sisi selatan

Ulee Lheue berbatasan dengan gampong pie dan sisi baratnya berbatasan dengan

kabubaten Aceh Besar.

Di kecamatan Meuraxa terdapat 16 gampong dan Ulee Lheue merupakan

salah satu gampong yang terdaftar di dalam wilayah kecamatan Meuraxa, luas

total dari wilayah gampong Ulee Lheue adalah 67.5 hektar dimana luas lahan

pertanian non sawah seluas 1 hektar dan sisanya merupakan lahan non pertanian

jadi bisa di simpulkan bakwa masyarakat yang tinggal di Ulee Lheue ini tidak

didominasi oleh petani, gampong Ulee Lheue termasuk katagori gampong miskin

dimana masih dalam tahapan swakarya sebagai besar masyarakat  di gampong

Ulee Lheue ini memiliki perkerjaan sebagai pedagang di area wisata yang terdapat

di kampung mereka.

Karena lokasi Ulee Lheue yang terletak berbatasan dengan samudra

menjadikan gampong Ulee Lheue ini banyak terdapat potensi wisata terutama

yang berhubungan dengan laut selain juga terdapat tempat-tempat wisata

bersejarah seperti mesjid baiturahim, kuburan massal tsunami, serta pelabuhan

Ulee Lheue oleh karena itu bukan alasan kalau pemerintahan kota Banda Aceh

menjadikan Ulee Lheue ini sebagai salah satu tujuan wisata.

Kawasan Ulee Lheue adalah salah satu kawasan wisata yang terkena

gempa dan tsunami terjadi pada tahun 2004 lalu infrastruktur jalan serta bangunan
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mengalami kerusakan, gempa bumi serta terjangan ombak tsunami ini juga

berpengaruh pada garis pantai, dimana sebelum tsunami, pantai cermin yang ada

di Ulee Lheue ini sangat indah, namum setelah terjadinya tsunami, area pantai

mengelami perubahan, daratannya tergurus oleh air, tidak kecuali rumah warga

yang ada di gampong Ulee Lheue juga hancur dan juga menelan nyawa namun

dengan adanya dukungan dan kepedulian yang diberikan untuk Aceh dalam

bentuk batuan finansial, moril dan tenaga yang terus diberikan untuk membenahi

kawasan ini pasca bencana gempa tsunami, menbuat keberadaan Aceh menjadi

baik khusunya gampong Ulee Lheue, salah satu langkah pembenahan yang

dilakukan adalah dengan membangun tanggul pengaman dan memperlebar jalur

yang menghubungkan Banda Aceh dan pelabuhan penyebrangan Ulee Lheue,

pembuatan tanggul ini selain berfungsi untuk menjaga volume air supaya tidak

meluap memenuhi daratan, sebagai pembatas area dangkal dengan area dalam,

juga sebagai pemeceh ombak, panjang pembangunan jalan pantai ini 3 km.45

7. Gampong Deah Raya.

Gampong Deah Raya barada di dekat pantai dan di dalam gampong

tersebut terdapat sebuah kompleks makam Tengku Syiah Kuala komplesk makan

ini terletak tidak jauh dari  bibir pantai, karena letak yang tidak jauh dengan bibir

pantai tersebut objek wisata religius ini menjadi korban dari terjangan tsunami

dan mengalami kehancuran yang cukup parah. Pemerintah telah berusaha

merehab kembali keberadaan Makam Syiah Kuala agar dapat berdiri seperti

45 http://nasimussabah.blogspot.co.id/2015/05/potensi-destinasi-wisata-ulee-
lheue.html?m=1
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semula. Untuk menuju lokasi makam ini dapat ditempuh dangan kendaraan roda

dua dan roda empat dengan sarana jalan yang cukup representatif di dalam

komplesk ini selain Makam Syiah Kuala terdapat juga makan tua lainya,

komplesk makan ini tidak jauh dari bibir pantai.

Lokasi tempat objek wisata spritual yang berupa Makam Syiah Kuala ini

terletak di daerah pinggiran pantai, yang terletak di desa Deah Raya kecamatan

Syiah Kuala kota Banda Aceh, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lokasi

objek wisata Makam Syiah Kuala ini sangat mudah di temukan kareana tidak jauh

dari pusat kota di sekitaran kawasan Krueng Aceh, yang jaraknya tiga kilometer

saja. Pemerintah kota Banda Aceh beserrta anggota dinas pariwisata telah

membentuk dan menjadikan Makam Syiah Kuala menjadi sebuah objek wisata

spritual di kota Banda Aceh.

Makam Syiah Kuala ini adalah tempat di makamkan salah satu ulama

besar di Banda Ach yang telah berjasa dalam masalah dakwahnya dan penyebran

agama Islam di propinsi Aceh pada tahun 1591, atau sekitar tahun 1001 H, beliau

meninggal pada usia yang telah mencapai 105, peristiwa tersebut terjadi di

minggu malam pada tahun 1696 yang silam, atau tepatnya pada tanggal 23

Syawal 1106 H jika di hitung berdasarkan tahun Islam.

Para penziarah yang datang tidak hanya dari Aceh ataupun provinsi lainya

di Indonesia, karena beberapa penduduk yang tinggal di negara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam datang untuk berziarah adalah Malaysia, Brunai

Darussalam, Arab, Turki, Pakistan dan bebeapa negara di Asia
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Tradisi ziarah memiliki banyak manfaat, selain menggigatkan para

penziarah bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan penuh kefanaan, juga

berkontribusi pada sisi lainnya, kontribusi ini dapat di golongkan dalam dua segi

yaitu internal maupun eksternal, pengalaman spritual pribadi pada penziarah

merupakan manfaat internal yang bisa di raih sedangkan manfaat eksternal

manfaatnya lebih kepada sisi-sisi sosial kemasyarakatan dan inilah yang dapat di

peroleh dari tradisi ziarah.

Makam Syiah Kuala merupakan makam salah seorang ulama besar yang

tidak hanya di kenal masyarakat Aceh melainkan juga di kenal beberapa di negara

lain, banyak masyarakat menggap Makam Syiah Kuala merupakan tempat suci.

Hal ini di buktikan saat terjadi musibah gempa dan tsunami pada akhir 2004

silam, makam ini tetap berada di posisinya dan selamat dari terjangan tsunami,

padahal posisinya terletak di bibir pantai gampong Deah Raya

8. Gampong Alue Naga

Gampong Alue Naga terletak dekat laut salah satu gampong yang berada

di kota Banda Aceh gampong Alue Naga menpunyai keetinggian 1 meter di atas

permukaan laut, sedangkan jarak dari pemerintahan kecataman 3.5 km dan 6.5 km

dari kantor wali kota dan secara tipologi gampong Alue Naga berada daerah

pesisir dan termasuk daerah rawan bencana sosial budaya gampong Alue Naga

sebagai besar masyarakat memiliki budaya melaut hal ini dikarenakan togografi

dari wilayahnya di pesisir pantai dan berbukit yang mana kegiatan masyarakat

lebih banyak menghabiskan waktu pada malam hari mencari ikan di laut.
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Lembaga yang bersifat non pemerintahan sudah berjalan dengan baik

sehingga dari tahun ke tahun semakin berkembang untuk mewadahi kegiatan yang

ada di masyarakat gampong Alue Naga antara lain, lembaga non pemerintahan

yang berupa badan keswadayaan masyarakat (BKM) kelompok tani, kelompok

nelayan, home industri, kelompok wanita (PKK) keagamaan dan lembaga profesi

adapun kondisi ekonomi warga gampong Alue Naga sangat tergantung pada

keadaan alam hal ini disebabkan karena faktor utama penghasilan ekonomi

masyarakat Alue Naga adalah nelayan, kondisi sosial gampong Alue Naga yaitu:

a. Ada banyak pengganggur

b. Banyak anak yatim dan anak sekolah dari keluarga tidak mampu

c. Ada jompo kurang mendapatkan perhatian

d. Keterampilan yang dimiliki warga miskin dirasakan kurang bisa

berkembang

Nuansa perikehidupan masyarakat Alue Naga merupakan cerminan

tatanan sosial kehidupan beragama, artinya segala bentuk dan kebijakan selalu

didasarkan pada aturan-aturan kehidupan beragama, kebersamaan dan mufakat

adalah ciri yang selalu menghiasi keputusan dan kebijakan masyarakat.46

B. WISATA HALAL DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL

KOTA BANDA ACEH

Potensi wisata halal di kota Banda Aceh ada berbagai macam kegiatan

semua yang berkaitan dengan kepariwisataan adalah potensi  dengan dukungan

46 http://aluenaga-gp.bandaAcehkota.go.id/sejarah/
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oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha

dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan islami.

Wisata halal merupakan pengembangan kepariwisataan yang harus tetap

dilandasi nilai-nilai islami dan budaya Aceh sebagai indentitas masyarakat kota

Banda Aceh. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat mewujudkan

masyarakat yang beryariat Islam dalam rangka terwujudnya kota Banda Aceh

yang gemilang dalam bingkai syariat Islam melalui peran tokoh masyarakat yang

mengaktualisasikan ajaran Islam secara benar. Pengembangan potensi wisata halal

di kota Banda Aceh diharapkan dapat menggerakan dan mendorong pertumbuhan

aktifiatas masyarakat yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat kota Banda Aceh.

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi daerah khusus

untuk mengembangkan segala perencaan yang tidak melanggar aturan undang-

undangan selain itu Aceh terkenal dengan budaya dan syariat Islamnya yang

mendukung perwujudan objek wisata yang bernuansa islami.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Zainal Arifin sekretaris dinas

Pariwisata kota Banda Aceh:

Aceh memliki beranekaragam wisata seperti wisata alam, wisata religi,

wisata belanja, wisata kuliner, wisata bahari, wisata edukasi, wisata sejarah dan

wisata budaya kota Banda Aceh memiliki beraneka ragam jenis wisata yang dapat

dikembangkan sehingga menarik minat wisatawan lokal, nasional maupun

internasional untuk berkunjung ke Banda Aceh, Banda Aceh memiliki objek
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wisata langka seperti Meseum tsunami, PLTD Apung, yang tidak terdapat di

daerah lain kota Banda Aceh juga memiliki objek wisata religi seperti kuburan

ulama, kuburan raja-raja dan jenis wisata lainnya.

Banda Aceh adalah kota syariat Islam dalam rangka pengembangan wisata

halal di kota Banda Aceh tentunya syariat Islam sangat berperan penting aktif di

dalamnya sebagai langkah awal untuk mengawasi dan mengendalikan aktifitas

pariwisata, artinya dalam proses pengembakan wisata halal tidak boleh keluar dari

nilal-nilal keIslaman.47

Wisata halal dalam bingkai kearifan lokal kota Banda Aceh adalah seiring

dan sejalan dengan kearifan masyarakat Banda Aceh karena wisata halal ini

adalah wisata yang berbasis islami yang sejalan dengan budaya dan adat

masyarakat kota Banda Aceh tentu semuanya menganut dalam hukum syariat

Islam, sehingga peraturan yang ada tidak bertrabrakan dengan kearifan lokal

masyarakat kota Banda Aceh baik dari segi sosial, budaya dan adat.48

Tujuan dari dinas pariwisata kota Banda Aceh adalah untuk mendukung

tujuan pemerintah Aceh, salah satu adalah dibidang kebudayaan dan pariwisata,

dinas kebudayaan dan parawisata kota Banda Aceh melakukan pembangunan

kebudayaan dan parawisata adalah bagian dari proses pembangunan daerah dan

pembangunan karakter masyarakat (character bulding) menuju masyarakat yang

mandiri, maju, adil, makmur dan beradap pembangunan kebudayaan dan

47 Hasil wawancara Dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Bapak zainal
arifin. 25 november 2017

48 Ibid.
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pariwisata juga merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti

aspek agama, ekonomi, sosial dan budaya.49

Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang

berakhlak mulia, bermoral dan beretika sangat penting dalam rangka menciptakan

suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis

melalui kesadaran terhadap budaya juga diharapakan dapat memberikan arah bagi

perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa

dalam menciptakan iklim kondusif dan damai, sehingga nilai-nilai kearifan lokal

akan mampu menjawab tantangan dan moderenisasi secara positif sesuai dengan

nilal-nilai dan semangat kebangsaan.

Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi

membina dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh dalam rangka

menwujudkan Aceh yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan

beradab serta memiliki daya saing tinggi menuju kehidupan masyarakat yang

makmur, adil dan sejahtera sesuai dengan falsafah hidup nilai-nilai budaya Aceh

yang islami. Banyak wisatawan yang datang ke Aceh, khususnya Banda Aceh

karena ingin mengetahui dan merasakan pengalaman mengikuti berbagai aktivitas

kearifan lokal yang ada di Banda Aceh.

49 Visi Pemerintah Aceh Saat ini ( 2012/2017) adalah ‘’Aceh bermartabat, sejahtera,
berkeadilan, dan memberi berlandasan UUPA sebagai wujud MOU Helsinki. Prioritas
pembangunan dalam beberapa program prioritas di bidang kebudayaan dan peiwisata untuk
mewujudkan masyarakat Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri yaitu Dinul
Islam, Adat, dan Budaya. Lihat lebih lanjut di ‘’ disbudpar.Acehprov.go.id’’.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BKM Mesjid Raya wisata

halal dalam bingkai kearifan lokal Banda Aceh sesuai dengan budaya, adat dan

agama yang sangat kental, khususnya di kota Banda Aceh yang sangat patuh

dengan yang namanya kearifan lokal yang sudah sejak dulu, peraturan yang sudah

diterapkan sejak dari nenek moyang dan turun temurun hingga saat ini masih di

jalankan, walaupun kota Banda Aceh banyak  pendatang dan wisatawan yang

datang akan tetapi tetap dijaga dan dipertahankan, jika ada yang melanggar

kearifan lokal kota Banda Aceh akan diberikan sanksi yang telah ditetapakan

bersama oleh tokoh masyarakat Banda Aceh.

Kearifan dimesjid raya tetap dilestraikan di kota Banda Aceh, yaitu siapa

saja yang masuk baik itu muslim non muslim wajib  berbusana muslim dan

muslimah, pihak mesjid raya baiturrahman juga menyediakan sarung dan

selendang kepada wisatawan non muslim yang mau masuk ke mesjid raya akan

tetapi hanya diluar saja tidak boleh masuk dalam mesjid, jika azan tiba maka

setiap aktifitas di berhentikan dan segera menunaikan sholat, mesjid raya

Baiturrahman sudah mendapatkan daya tarik wisatawan halal terbaik tingkat

internasional.50

Menurut sekdes Deah Raya kearifan lokal masyarakat Deah Raya selalu

menjalan peraturan yang sudah ada hingga sekarang, karena mulai dari diri sendiri

dan masyarakat Deah Raya baru kita menegur orang lain atau wisatawan yang

datang ke kampung Deah Raya, baik berkunjung ke makam Syiah Kuala maupun

50 Hasil Wawancara Dengan BKM bapak Hamdan Samsudin sebagai ketua BKM Mesjid
Raya Baiturrahman, 26 November 2017.
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ke laut, karena jika warga lokal masih melangar kearifan lokal wisatawan juga

tidak menaati peraturan, oleh sebab itu kearifan lokal tetap dijalankan sebagai

mana yang telah ditetapkan, begitu juga untuk wisatawan agar mentaati peraturan

yang telah ditetapkan seperti untuk masuk ke makam Syiah Kuala wajib

berbusana muslim begitu juga di pantai dilarang duduk berdua yang bukan

muhrim, pada malam hari lokasi wisata ditutup untuk pengunjung makan Syiah

Kuala, pantai  tidak boleh lagi ada pengunjung dan para penjual, jika ada jamaah

zikir harap menglapor dulu kepada pengelola makam Syiah Kuala51.

Kearifan lokal masyarkat Banda Aceh tetap dijaga dan jalankan,

wisatawan nasional maupun Internasianal seperti turis yang datang ke PLTD

apung wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan, wajib berbusana muslim,

akan tetapi kami di sini menyediakan kain sarung dan selendang utuk wisatawan

non muslim, jika mereka tidak mau mentaati peraturan yang telah ditetapkan

maka mereka tidak di izikan masuk, pada waktu azan tiba maka monumen PLTD

apung di tutup sementara, selesai sholat baru di buka lagi.52

C. PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN

POTENSI WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik

perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan

perjalan orang untuk melakukan perjalanan, cara pikir, maupun sifat

perkembangan itu  sendiri, pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu

51 Hasil Wawancara Dengan Sekdes Deah Raya Fahrul Rizal, 7 November 2017.
52 Hasil Wawancara Dengan Pengelola Monumen PLTD apung , 14 November 2017.
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menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja,

pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara

penerima berwisata di samping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks

meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata,

penginapan, transpostasi dan sebagainya, pariwisata sangat berperan penting

dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja dengan alasan

semakin mendesaknya tuntunan akan kesempatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat melalui sektor wisata. Oleh karena itu pemerintah kota Banda Aceh

serius dalam pembentukan wisal halal di kota Banda Aceh.

Mengelola dan mendesain pariwisata islami bukan lah hal yang mudah,

sektor pariwisata yang kerap disandingkan dengan sisi kesenangan dan jauh dari

syariat Islam menbuat kota Banda Aceh harus berkerja ekstra untuk menciptakan

produk-produk yang dijual kepada wisatawan baik domestik maupun luar negeri,

namum wisata islami bukan juga tidak mungkin, karena kota Banda Aceh

memiliki sejumlah potensi wisata yang sejalan dengan syariat Islam yang berlaku

di Aceh

Peran dinas pariwisata jelas, telah memprogram dan meningkatkan wisata

halal di kota Banda Aceh secara perlahan tapi pasti melalui sosialisasi dengan

pengusaha di Banda Aceh dan dengan pengelola tempat wisata di Banda Aceh

dengan memberikan pelatihan. Dalam rangka meningkatkan potensi wisata halal

di kota Banda Aceh. Pemerintah kota Banda Aceh melalui dinas pariwisata harus

membuat langkah-langkah dalam perencanaan pariwisata, agar objek wisata halal
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di kota Banda Aceh menjadi sasaran atau pilihan utama yang dilirik oleh

wisatawan lokal, nasional dan internasional.

Sekretaris dinas pariwisata kota Banda Aceh bapak Zainal Arifin

mengatakan beberapa langlah-langkah perencanaan antara lain:

1. Menjalankan visi misi

2. Menerapkam Islam di kota Banda Aceh secara kafah

3. Menerapkan peraturan yang telah di buat dengan benar

4. Menentukan objek wisata andalan

5. Menentukan produk dan menyediakan paket wisata halal

6. Melakukan promosi wisata

7. Menetukan zona tujuan atau wisata halal untuk daya tarik wisatawan

8. Menyediakan sarana dan prasarana di tempat wisata

9. Menyediakan fasilitas keamanan dan kenyamanan53

Dinas pariwisata wisata kota Banda Aceh sangat berperan dalam

meningkatkan wisata halal di kota Banda Aceh, dengan cara memberikan

pelatihan tentang wisata halal dikota Banda Aceh, dengan adanya pelatihan

pengelola tempat wisata bisa mengetahuainya tentang wisata halal dan dinas

pariwisata juga memberikan beberapa fasilitas pendukung, seperti dalam

pembagunan musala dan tempat wudhu, CCTV, AC dan buku panduan tentang

wisata halal di Meseum Aceh. 54

53 Hasil wawancara Dengan Sekretaris dinas pariwisata Kota Banda Aceh Bapak zainal
arifin, 25 november 2017.

54 Hasil wawancara Dengan ketua meseum Aceh, Junaida Hasnawati, 11 November 2017.



73

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi pemerintahan gampong Ulhe

Lheu dinas pariwiasa Banda Aceh bertempat di gampung Ulhe Lheu, dengan

begitu dinas pariwisata bisa mengamati langsung fenomena yang dilapangan apa

saja yang diperlukan dalam meningkatkan wisata halal di kota Banda Aceh

khususnya di gampong Ulhe Lheu, seperti para pengusaha rumah makan, cafe,

agar megurus sertifat halal di MPU supaya mempunyai sertifikat halal, dinas

pariwisata juga berkerja sama bersama dengan, Wihayatul Hisbah, Polisi Pamong

Praja, mereka juga meninjau lokasi wisata saat pada malam hari di kasawan ulhe

lheu agar muda mudi tidak berbuat maksiat.55

Peran dinas pariwisata kota Banda Aceh dalam meningkatkan potensi

wisata halal di kota Banda Aceh terutama di monumen PLTD apung dengan

memberikan baju jubah, kain sarung untuk wisatawan non muslim yang ingin

masuk ke dalam monumen PLTD apung dan mensosialisasikan ajakan berpakaian

islami bagi muslim dan non muslim diruang khusus dan di arahkan oleh pihak

pengelola PLTD apung.56

Berbicara tentang wisata tidak bisa dipisahkan dengan kuliner dan kuliner

yang halal bisa dinikmati oleh semua agama  oleh karena itu pelaku wisata kuliner

benar-benar bisa dipastikan makanannya halal dan bersirtifikasi halal contoh di

cafe rumah Aceh yang sudah berlebel halal oleh sebab itu bagi cafe, rumah makan

dan restoran yang belum mendapatkan sertifikat halal dari MPU maka segera

untuk mengurus agar wisatawan yang datang ke Aceh merasa nyaman dalam hal

55 Hasil wawancara Dengan Alvian Hadi Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Ulhe
Lhuee, 6 November.

56 Hasil Wawancara Dengan Pengelola Monumen PLTD apung , 14 November 2017
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makanan karna sudah berleber halal, yang terpenting adalah komitmen bersama

para pelaku usaha untuk menerapkan wisata halal serta menyempurnakan sesuai

standar kehalalan sehingga usaha wisata halal Aceh nantinya bisa memberikan

kenyamanan kepada wisatawan57

Begitu juga bagi pedangan kuliner di pingir jalan, seperti, somay, batagor,

kentang goreng es crem, agar dalam menbuat makananan yang halal, dari segi

dalam megolah makanan yang bersih dan tidak menaruh borak, formalin dan zat

pegawet makanan yang bisa menbuat mudarat bagi komsumennya. Seperti kata

salah seorang pedangan bahwa makanan yang mengadung borak, formalin dan zat

pengawet makanan itu dapat kita bedakannya, karna makanan yang mengadung

borak, formalin itu seperti somay, tekstur sangat kenyal, warnanya tidak

kecokelatan tapi cemerlang putih, tanpa didatangi lalat jika diberah dalamnya

agak merah tua.58

Dinas pariwisata juga berperan dalam pengawasan makanan dalam proses

pembuatan makanan agar tidak mengandung zat-zat yang menbahayakan

komsumen, seperti mengandung borak, formalin, permawarna tektil dan

sebagainya, dalam hal ini dinas pariwisata berkerja sama dengan DPOM untuk

mengawasi dan terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung pelaku wisata

kuliner dalam proses pembuatan makanan, baik itu bahanya dan cara

pembuatannya.

57 Hasil  Wawancara Dengan Sekretaris Pariwisata Banda Aceh Bapak Zainal Arifin 25
November 2017

58 Hasil  Wawancara Dengan Pedagang
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D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT WISATA HALAL

DI KOTA BANDA ACEH

Wisata halal di kota banda aceh terus berpacu dalam perbaikan fasilitas

utama dan faktor pendukung dengan melibatkan masyarakat, pengelola tempat

wisata, dan instansi pemerintahan, dinas pariwisata kota Banda Aceh dengan

menyediakan mobil bus pariwisata kepada wisatawan yang datang ke Aceh.

Sekarang sudah banyak bus tidak seperti dulu sangat minim bus pariwisata,

transpotasi merupakan merupakan faktor utama dalam suatu pariwisata karena

transpotasi merupakan sarana untuk menuju ke tempat wisata tersebut, bila sistem

transpotasinya bagus maka wisatawan akan merasa nyaman bila berwisata, begitu

pula dengan sistem akomodasi maupun sarana pengunjang lain seperti tempat

ibadah, toilet, dan prasarana seperti air bersih di kota Banda Aceh, pihak

kepolisian juga memberi keamanan bagi wisata nasional maupun internasiaonal.

Dinas pariwisata Banda Aceh dalam mendukung potensi wisata halal di

Banda Aceh sudah menyediakan pramuwisata kepada wisatawan nasional maupun

internasional, tugas pramuwisata antara lain, mengatur perjalan wisatawan ke

lokasi tujuan, memberikan penjelasan tentang perjalan dan objek wisata,

membantu mengurus dokumen perjalan dan barang bawaan wisatawan, memberi

pertolongan kepada wisatawan dan sebagainya.

Ada beberapa faktor penghambat yaitu potensi dan peluang untuk

mengembangkan diri dalam dunia pariwisata cukup terbuka, namum kenapa tidak
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berjalan dengan baik, ini dikarenakan masyarakat maupun pemerintah daerah

sama-sama memandang sebelah mata semua objek wisata yang ada, banyak

masyarakat beranggapan turis dan muda mudi menjadi sumber malapetaka yang

bisa merusak kearifan lokal masyarakat kota Banda Aceh dan faktor

penghambatnya adalah kota Banda Aceh yang sangat padat jadi tidak ada lagi

tempat atau lahan untuk menbuat lokasi wisata yang baru, rasa memiliki

masyarakat terhadap objek wisata masih kurang faktor ini dapat mempengaruhi

perkembangan wisata di kalangan objek wisata itu sendiri, jika masyarakat

memiliki objek wisata yang bagus dan menarik namun tidak memanfaatkan

dengan baik.

Aturan hukum masih kurang, pemerintah terkait masih kurang tegas dalam

melaksanakan aturan, fakta dilapangan masih banyak remaja yang berdua di

tempat wisata yang bukan mahramnya dan dari segi busananya yang tidak islami,

tidak ada peneguran dan peduli, terkesan pemerintah dan masyarakat sekitar kota

Banda Aceh hanya melihat dan mendukung perbuatan yang melanggar syari’at

Islam, dalam hal ini pemerintah daerah sangat dituntut keseriusannya

memanfaatkan potensi objek wisata halal di kota Banda Aceh dan bersikap tegas

terhadap pelangaran syari’at Islam karena Banda Aceh merupakan ibu kota yang

terletak sangat strategis untuk pengembangan wisata islami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala subbagian meseum tsunami,

musibah tsunami menjadi pendukung bagi meseum tsunami, karena dengan

adanya musibah tsunami maka museum tsunami berdiri dan pasti ada hikmahnya,
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meseum tsunami tempat mengenang kembali tragedi tsunami dan tempat pajangan

barang-barang sisa peningalan tsunami.

Faktor penghambat pasti ada, seperti biaya perawatan dan status pegawai

yang masih kontrak, untuk membuat pelatiahan juga terhambat di karenakan

butuh banyak proses dengan status meseum tsunami belum jelas, apaakah akan

dijadikan arsip daerah atau masih simpang siur hingga saat ini, sekarang meseum

tsunami masih bekerja sama  dengan  perusahaan asal Bandung.59

Faktor pendukung adalah dari masyarakat Alue Naga, samapai saat ini

lokasi wisata tersebut masih dikelola oleh gampong  Alue Naga, ada usulan dari

pemerintah kota Banda Aceh yang bahwa gampong alue naga akan dibuat tempat

wisata seperti di ulhe lhuee, akan tapi sampai saat ini belum ada kepastian dari

pemerintah kota Banda Aceh.

Faktor penghambatnya, seperti jalan masih banyak yang rusak, kebersihan

lingkungan wisata dan banyak sapi, kambing yang berkeliaran di jalan gampong

alue naga, sehingga dapat menganggu para wisatawan yang berkunjung ke Alue

Naga.60.

E. PEMBAHASAN

a. Kearifan Lokal Masyarakat Kota Banda Aceh

kearifan lokal masyarakat Banda Aceh segala bentuk kebijaksanaan yang

didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga

59 Hasil Wawancara Dengan Ibuk Nella Fitria Sebagai Kepala Subbagian, 11 November
2017

60 Hasil Wawancara Dengan Pak Geucik Alue Naga Zulkifli Usman, 7 November 2017.
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bersama dalam keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama atau

secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat Banda Aceh dalam lingkungan

tempat tinggal mereka hal ini dapat terwujud dengan adanya pola pikir

masyarakat kota Banda Aceh yang baik, bentuk perangai atau tabiat masyarakat

kota Banda Aceh dalam hal bermasyarakat, menjalankan adat atau tradisi yang

telah lama diikuti secara turun temurun seperti dalam hal acara adat yaitu, pesijuk,

kenduri blang.

Kearifan lokal masyarakat kota Banda Aceh tumbuh dan menjadi bagian

dari kebudayaan masyarakat Banda Aceh itu sendiri, di mana beberapa hal akan

berperan penting dalam perkembangan, agama, kesenian, taraf pendidikan

masyarakat, perkembangan teknologi.

Dan jika ada yang melangar kearifan lokal masyarakat Banda Aceh akan

diberiakn sanksi oleh tokoh adat tersebut, dan di berikan sanksi apabila kedapatan

meseum atau zina maka sanksi yang diberikan yaitu, pertama dimankan dengan

air kotor dan juga diberikan kepda pihak yang berwajib, keputusan yang di ambil

juga berdasrkan musyawarah bersama antar sesama tokoh masyarkat.

Masyarakat kota Banda Aceh sangat melekat dengan yang namanya

kearifan lokal, karena sudah menjadi adat atau kebiasaan dalam bermasyarakat

dan tidak bisa dipisahkan lagi maupun dirubah, masyarakat aceh yang dikenal

sebagai multidimensi kaya akan adat dan budaya serta kearifan lokal,

keanekaragaman budaya dan kebiasaan tersebut masih dilakukan turun temurun

sampai sekarang, bahkan generasi muda sekarang tidak mengetahui sejak kapan
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kebiasaan itu dimulai, salah satu kearifan lokal Aceh yang masih bertahan hingga

saat ini adalah kegiatan adat yang berupa pesijuk dan keunduri blang dan

sebagainya.

Bagi masyarakat kota Banda Aceh kearifan lokalnya merupakan bagian

yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan kesehariannya, semboyan adat ngon

hukom lage zat ngon sifeut merupakan cerminan bahwa bagi masyarakat kota

Banda Aceh adat-budaya, termasuk di dalamnya kearifan lokal dan hukum-syariat

islam adalah satu, seperti zat dan sifat, hal ini disebabkan karena sesungguhnya

budaya aceh pada dasarnya berasaskan hukum islam yang bersumber dari Al-

quran dan hadist.

Lalu bagaimana kalau kearifan lokal ada yang terasa tidak sesuai dengan hukum

islam, maka tentu sudah mendapatkan pendapat ulama, baik dengan cara

islamisasi bagi kearifan lokal islam dengan memasukkan ruh islam ke dalamnya

tanpa mengubah bentuk dan perlakuannya, seperti pada karya sastra, upacara daur

hidup (lahir,kawin dan mati).

b. Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Wisata Halal Di Kota

Banda Aceh.

Peran dinas pariwisata sangat penting dalam meningkatkan wisata halal di

kota Banda Aceh. Pegelolaan pariwisata dalam kota Banda Aceh untuk menjadi

yang terdepan yang  merujuk pada wisata yang islami dengan mengoptimalkan

pendayagunaan pariwisata Banda Aceh, meningkatkan daya saing pariwisata, dan

menempatkan sebagai tujuan wisata halal di kota Banda Aceh, untuk mewujudkan
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program tersebut dinas pariwisata kota Banda Aceh telah merancang langkah-

langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan wisata halal di kota Banda

Aceh, meningkatkan sarana dan prasarana untuk menuju lokasi wisata halal dikota

Banda Aceh, menyediakan makanan yang halal, menyediankan tempat ibadah

yang bersih dan suci dan tempat wudhunya pisah antara laki-laki dan perempuan.

Langkah selanjutnya dinas pariwisata adalah untuk menpromosikan wisata

halal ke nasioanal dan internasional, serta meningkatkan pendayagunaan potensi

pariwisata alam, buadaya, sejarah dan pembagunan serta meningkatkan

pegelolaan pariwisata ke arah lebih profesional, jangan pilih kasih dan menbeda

bedakan. Dinas pariwisata Banda Aceh dalam meningkatkan potensi wisata halal

di Banda Aceh sudah menyediakan pramuwisata kepada wisatawan nasional

maupun internasional, tugas pramuwisata antara lain, mengatur perjalan

wisatawan ke lokasi tujuan, memberikan penjelasan tentang perjalan dan objek

wisata, membantu mengurus dokumen perjalan dan barang bawaan wisatawan,

memberi pertolongan kepada wisatawan dan sebagainya.

Pemerintah aceh melalui dinas pariwisata Banda Aceh memberlakukan

proses bagi setiap pramuwisata yang berkerja di lapangan agar dapat menjelaskan

kepada wisatawan tentang pemahaman syariat islam yang ada di kota Banda

Aceh, sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi di kalangan wisatawan yang

berwisata ke Banda Aceh. Peran dinas pariwisata Banda Aceh Dengan berbagai

pengalaman, maka kemampuan yang di  miliki dinas pariwisata kota Banda Aceh

dalam meningkatkan potensi wisata halal di kota Banda Aceh akan tercapai,

sektor pariwisata menjadi salah satu program kami yang akan dikembangkan,
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sektor pariwisata sangat berpontensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Banda Aceh, sebab Aceh banyak kawasan wisata yang punya daya

jual tinggi.

Pemerintah dan dinas pariwisata juga berperan dalam pengawasan wisata

kuliner yang ada kota Banda Aceh dalam proses pembuatan makanan agar tidak

mengandung zat-zat yang menbahayakan komsumen, seperti mengandung borak,

formalin, permawarna tektil dan sebagainya, dalam hal ini dinas pariwisata

berkerja sama dengan DPOM untuk mengawasi dan terjun langsung ke lapangan

untuk melihat langsung pelaku wisata kuliner dalam proses pembuatan makanan,

baik itu bahanya dan cara pembuatannya.

Oleh sebab itu dinas pariwisata harus berkerja keras dalam soal wisata

kuliner, karna wisata kuliner banyak terdapat kecurangan dari pelakunya yaitu

dalam proses pembuatan suata makanan banyak megandung bahan yang

menbayakan komsumenya.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan wisata halal di kota

Banda Aceh pasti terdapat kendala dalam sesuatu kegiatan atau perkerjaan  ada

yang namanya penghambat dan pendukung, jadi kita tidak perlu risau dengan

namanya faktor pendukung dan penghambat, dalam menjalankan sesuatu kegiatan

atau perkerjaan pasti kita perlu faktor pendukng seperti dalam pelaksaan wisata

halal di kota Banda Aceh, dinas pariwisata kota Banda Aceh dan pengelola wisata

halal sangat memerlukan yang namanya pendukung untuk berjalannya kegiatan
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yang mereka laksanakan atau jalan kan agar tercapai tujuan, dalam melasanakan

wisata halal di kota Banda Aceh sangat perlu sarana dan prasana, dukungan dari

masyarakat kota Banda Aceh, pelaku wisata dan instansi terkait agar sama-sama

berkeja dalam pelaksaan wisata halal di kota Banda Aceh.

Dewasa ini diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik

dan optimal karena pariwisata sangat berpegaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

masyarakat kota Banda Aceh, jika sektor wisata berkembang dengan baik, maka

sektor usaha lain akan turut meningkat, sehingga aktivitas usaha masyarakat

semakin menggeliat, dengan begitu pariwisata akan dapat tampil sebagai salah

satu sektor usaha yang mampu berkontribusi optimal bagi pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat Banda Aceh disektor ekonmi.

Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dengan masyarkat, pelaku

wisata, instansi pemerinth dan sebagainya, dalam meningkatkan potensi wisata

halal di kota Banda Aceh, maka cita-cita untuk meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan ke banda Banda Aceh akan bisa tercapai.

faktor pengambat pasti ada dalam sesuatu kegiatan  atau perkerjaan  dalam

menlaksanakan wisata halal pasti ada faktor penghambatnya

1. Muda mudi yang tidak mentaati pereturan yang telah ditetapakn

2. Ketidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan aturan yang telah

ditetapkam
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3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal wisata, misalnya kurang

kesadaran dalam menampilkan kehidupan yang mencermirkan keislam,

tetutama generasi muda.

4. Pengawasan dari WH dan sappol pp yang tidak efektif dan tegas dalam

megatasi wisatawan yang melanggar aturan.

5. Sebahagian masyarakat tidak menjaga kebersihan di lokasi wisata.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. kesimpulan

Dalam bab terakhir ini penulis mencoba untuk mengambil beberpa

kesimpulan, sebagai rangkuman dari pembahasan bab-bab sebelumnya

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara,

kemudian penulis juga  akan mengutarakan beberapa saran yang di anggap perlu.

1. Bagi masyarakat Aceh kearifan lokanya merupakan bahagian yang tidak

bisa dipisahkan dari kehidupan keseharianya, semboyan adat ngon hukom

lage zat ngon sifeut merupakan cerminan bahwa bagi masyarakat kota

Banda Aceh adat-budaya, termasuk di dalamnya kearifan lokal dan

hukum-syariat islam didalamnya, serperti zat dan sifat, hal ini disebabkan

karena sesungguhnya budaya Aceh pada dasarnya berasaskan hukum

islam yang bersumber dari Al-quran dan hadist.

2. dinas pariwisata belum sepenuhnya berperan dalam mewujudnya  wisata

halal di kota banda  Aceh, diantara beberapa tempat wisata yang saya teliti

masih banyak wisatawan yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan

seperti tidak berbusana islami dan prilaku muda-mudi yang tidak halal di

tempat wisata. Keseluruhan program yang dibuat oleh dinas pariwisata

kota Banda Aceh untuk melaksanakan apa yang dibebankan oleh wali kota

Banda Aceh, program tersebut dibuat untuk mengembangkan wisata halal,

menpromosikan objek wisata halal di kota Banda Aceh dan memafaatkan
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pontensi wisata halal yang dimiliki oleh kota Banda Aceh sendiri, menjuat

paket, menyediakan sarana dan prasana wisata halal, menpromosikan

keindahan dan keamanan berwisata di kota Banda Aceh.

3. Dampak wisata halal terhadap kehidupan masyarakat kota Banda Aceh

terdapat dua kelompok yaitu, dampak positif dan negatif, diantara dampak

positif adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, adanya

kesempatan kerja atau peluang usaha, distribusi manfaat atau keuntungan,

peningkatan pembagunan dan mendorong perbaikan sarana dan prasarasa,

dapat meningkatnya pendidikan dan keterampilan penduduk sedangkan

dampak negatif diantaranya adalah mendorong timbulnya inflasi,

menciptakan biaya-biaya yang banyak, harga lahan semakin meningkat,

semakin ketatnya persaingan harga terhadap sektor.

4. Saran

1. Pemerintah harus meningkatkan membangun sarana ibadah dan simbul-

simbul wisata halal di objek-objek wisata.

2. Memberikan sangsi dan peringatan secara tegas kepada wisatawan yang

melanggar etika berkunjung ke tempat wisata baik wisatawan lokal

maupun nasional

3. Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat setempat



86

DAFTAR PUSTAKA

Agus Budi Wibowo, dkk. Pariwisata: Pengetahuan prilaku dan Sikap Msyarakat (

Balai Pelastarian Sejarah dan Nilai Tradisonal Banda Aceh, 2008

Aisha Maharani, Halal is my way, PT mizania pustaka 2012

Arief Prabowo, Manajemen Perjalanan Wisata, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya,
2001)

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Banda Aceh Dalam Angka 2012, (Banda
Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh)

Badan Geologi Kementrian Energi dan Smber Daya Mineral Republik Indonesia,
Buku Panduan Situs Tsunami Kapal PLTD Apung, Bandung 2015

Burhan bungin, Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial,

(Jakarta: Kencana, 2007)

Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya

Djoko Widagdho, dkk, Ilmu Budaya Dasar, cet ke 11, (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2010)

Dr. Kamil Musa, Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman

Eman sulaiman, Haram bikin suram, bandung Indonesia,2007

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya

2002)

Mahmudah, 25 lokasi wisata dunia paling menyeramkan,PT.niaga

swadaya,jakarta,2011

M. Dahlan Al Bahry, Kamus Modern Bahasa Indonesia

Moh, Kasiram, Metodelogi Peneltian (Malang, UIN Malang Press: 2008)



87

Muhammad Djakfar,.S.H.,M.Ag,, Hukum Bisnis, (UIN Malang Press, 2009)

Muljadi A.J, kepariwisataan dan perjalan ,PT Raja Grafindo persada,jakarta,2009.

Muassah ar-Risalah Bierut, Cetakan Pertama, Juli 2006

Nurul Zuriah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya 2001)

Pitana I Gade, sosiologi pariwisata, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005)

Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 Tentan Kepariwisataan, (Banda

Aceh)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2014)

Sugiono, Memahami  Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2007)

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D (Bandung:

Alfabeta, 2009)

Soetomo, Anton, Pendidikan Kepariwisataa,(Solo: Aneka, 1994)

Siswo Prayitno Hadipodo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi baru,(Jakarta: PT
Media Pustaka Phonix

Winarmu Surakmad, Pengantar Ilmiah Metode Tehnik, (Bandung : Tarsito, 2004)

Yusuf al-Qaradhawi, Halal dan haram Dalam Islam, Akbar Media Eka Sarana,

PT. Angkasa Jakarta 2014

http://aluenaga-gp.bandaAcehkota.go.id/sejarah/

https://imamutasim.blogspot.co.id/2013/11/wisata-pengertian-ciri-ciri-tujuan-
bent.html

tthp://museumtsunami.blogspot.co.id/2013/02/objek-wisata-museum-tsunami-
Aceh.html?m=1

http://nasimussabah.blogspot.co.id/2015/05/potensi-destinasi-wisata-ulee-
lheue.html?m=1











Lampiran Foto Foto wawancara
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Ftoto 3: wawancara dengan Ketua BKM Masjid Raya Baiturrahman

Foto 4: wawancara dengan pengelola kapal apung
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Foto 6 : wawancara dengan perangkat desa Deah Raya
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