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Indonesia Potensial Pusat Wisata Halal Dunia
Jumat, 21 Oktober 2016 06:59 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Indonesia potensial menjadi
pusat wisata halal dunia karena mayoritas penduduknya beragama Islam dengan sarana destinasi dan pendukung layanan pariwisata
yang sebagian besar telah memenuhi kriteria persyaratan.

"Banyak negara lain sudah mempersiapkan diri menjadi destinasi wisata halal seperti Australia, Cina, dan Jepang. Kita harus menjadi
pusat wisata halal dunia," kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata I Gde
Pitana dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir Republika, Jumat (21/10/2016).

Pitana menyampaikan siaran pers terkait acara Sosialisasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Pada Nasional dengan tema "Wisata
Halal Sebagai Unggulan Pariwisata Indonesia".

"Pariwisata halal dalam beberapa waktu terakhir menjadi tren di dunia dengan berbagai potensi besar yang mungkin untuk
dikembangkan di dalamnya," kata I Gde Pitana.

Kementerian Pariwisata mencatat dari 10 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 20 persen
di antaranya adalah wisata muslim.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi dan peluang yang besar untuk menjadi pusat destinasi wisata halal dunia. Selain bukan
sesuatu yang sulit untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat destinasi muslim dunia.

"Harus dipahami bahwa halal bukan produk tapi kriterianya memenuhi persyaratan produk untuk pelayanan halal kepada wisatawan,"
tuturnya.

Dikatakan, hotel, restoran, dan fasilitas pendukung yang lain semua sama seperti biasanya hanya perlu ditekankan untuk memenuhi
kriteria pelayanan halal dan muslim yang ramah.

Di Indonesia, kata Pitana, banyak destinasi bisa dikembangkan sebagai wisata halal di antara Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB),
Aceh, Sumetera Barat, dan Jawa Timur.

Terlebih khusus untuk Lombok, misalnya, telah mampu mencetak prestasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus pada ajang
World Halal Tourism Awards (WHTA) 2015 di Abu Dhabi sebagai "World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal
Honeymoon Destination".

Pitana mengatakan potensi Lombok sebagai pusat destinasi wisata halal dunia semakin besar dengan semakin banyaknya
infrastruktur pendukung yang dibangun saat ini. NTB ditargetkan bisa dikunjungi wisatawan Muslim mancanegara pada 2016
mencapai 20 persen dari total target kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara sebanyak 3 juta orang. Persentasenya, 50
persen wisatawan Nusantara dan 50 persen wisatawan mancanegara.

Terbitkan Peraturan Gubernur Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) Ikhsan Abdullah
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mengatakan, DKI Jakarta harus bisa menjadi pusat destinasi halal dunia. Hal ini menyusul dengan adanya penerapan Peraturan
Gubernur Nomor 158 Tahun 2013 tentang sertifikasi halal restoran dan nonrestoran.

Peraturan gubernur tersebut pada intinya mengatur bahwa semua restoran dan gerai yang menjual makanan serta minuman, dan
outlet penjual makanan ringan diwajibkan melakukan sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk melindungi
konsumen.

"Peraturan Gubernur ini juga dapat meningkatkan pariwisata dengan banyaknya turis mancanegara terutama dari negara Timur
Tengah, Turki, Malaysia, dan Brunei," ujar Ikhsan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/10/2016).

Meski sudah ada peraturan tersebut, menurut Ikhsan penerapannya masih belum terlaksana dengan baik. Apalagi, kandungan
Peraturan Gubernur tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang
intinya yakni mengatur semua produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal.

Ikhsan mencontohkan, kota-kota besar lainnya seperti Tokyo, Bangkok, Seoul, Singapura, dan Kuala Lumpur sudah menerapkan
sertifikasi halal untuk restoran dan gerai makanan serta minuman. Menurut Ikhsan, semestinya hal serupa dapat dilakukan di Jakarta,
apalagi di kota besar ini menjadi salah satu destinasi bagi wisatawan mancanegara. (kkc)

