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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perekonomian sebuah negara merupakan hal terpenting bagi setiap negara
dalam meningkatkan pendapatan. Di satu sisi, perekonomian sangat erat kaitannya
dengan gambaran pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menggambarkan
kondisi

utama

kelangsungan

pembangunan

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat yang berkelanjutan. pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan
pemertaan distribusi pendapatan dan pembukaan kesempatan kerja yang luas
sebagai sumber pendapatan masyarakat dalam mengkonsumsi untuk pemenuhan
kebutuhan sehari-hari.
Sesuai perkembangan zaman dan tuntutan pembangunan ekonomi serta
pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu adanya penyelarasan perubahan struktur
ekonomi bagi setiap negara, khususnya Indonesia untuk mencapai pembangunan
nasional dengan tujuan utama pemerintah yaitu mencapai masyarakat yang
sejahtera. Ketercapaian pembangunan nasional didasarkan pada kemandirian
ekonomi dengan capaian optimalisasi potensi daerah dan pengembangan
entrepreneurship syariah.
Wisata merupakan prospek yang menjanjijkan dalam mengembangkan
potensi daerah. Salah satunya dengan menjalankan wisata halal (islamic tourism)
sesuai dengan perspektif syariah yang ditercantum dalam Al-Quran 29:20, yang
isinya menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan perjalanan di
Bumi sebagai bentuk pembelajaran dan mengambil makna ciptaan Allah atas
rahmat-Nya. Menjalankan wisata halal dalam artian bukan mengganti sistem
ekonomi menjadi sistem ekonomi syariah, tetapi wisata halal dalam konteks
syariah adalah ramah kepada wisata muslim dan ramah akan ke halalannya baik
dari segi makanan dan minuman, mauapun fasilitas yang menjadi penunjang
wisata.
Kasus Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 di Wuhan dan masuk ke
Indonesia di Triwulan I (Maret) tahun 2020 membuat dunia termasuk Indonesia
dilanda krisis ekonomi yang disebabkan masyarakat harus dibatasi kegiatannya
(physical distancing) serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
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sejak April 2020 di berbagai daerah Indonesia membuat Aggregate Demand (AD)
maupun Aggregate Supply (AS) mengalami penurunan, sehingga berdampak pada
terganggunya perekonomian Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi
negatif sejak Kuartal II tahun 2020 terkontraksi mencapai 5,32% (yoy), meskipun
pada Kuartal III (3,49%) dan Kuartal IV (2,19%) pertumbuhan ekonomi mulai
mengalami penurunan kontraksi yang disebabkan adanya pelonggaran PSBB dan
dibeberapa daerah kasus penyebaran Covid mengalami kasus penurunan.
Proses perekonomian yang negatif tahun 2020 dari Kuartal II-Kuartal IV
menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan persentase kemiskinan di
Indonesia, karena adanya penurunan distribusi produksi dan adanya pengurangan
tenaga kerja (PHK) yang berimbas pada pendapatan masyarakat yang hilang,
turunnya daya beli masyarakat untuk konsumsi, terjadinya kemacetan pembayaran
pembiayaan di perbankan sehingga berdampak pada stabilitas keuangan. Melalui
Program PEN (Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020) pada tanggal 09 Mei
2020 merupakan suatu program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini memberikan
kesempatan bagi Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi nasional dengan
membangun ulang ekonomi.
Penataan ulang atau pemulihan ekonomi Indonesia menjadi peluang besar
bagi ekonomi syariah sebagai solusi dalam mengatasi resesi Indonesia. Dalam
ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan
ekonomi diantaranya sebagai berikut :
1. Investible resources
2. Sumberdaya manusia dan entrepreneurship
3. Teknologi dan inovasi.(Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, 2016, p. 23)
Fokus pemerintah dalam pemulihan ekonomi Indonesia saat ini yaitu
berfokus pada konsentrasi di sektor pariwisata dengan membangun ulang melalui
ekonomi kreatif yang dicanangkan. Kolaborasi ekonomi syariah dalam sektor
pariwisata mendorong wisata halal sebagai basis kebangkitan ekonomi nasional
yang harus dikonsentrasikan bagi pemerintah selebih masyarakat Indonesia
merupakan sebagian besar mayoritas muslim. Hal ini merupakan sebagai bukti
dalam beberapa tahun belakangan terakhir sebelum covid-19 mewabah dunia, tren
wisata halal semakin diminati masyarakat dan berkembang pesat.
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Data Survey yang dilakukan GMTI (Global Muslim Travel Indeks) di
tahun 2018 sebelum pandemi covid-19 melanda, Indonesia berada diurutan kedua
dengan persentase sebesar 72,8% atau menunjukkan tren kenaikannya yang
sebelumnya berada diurutan ketiga. Indonesia bersama UEA (Uni Emirat Arab)
menjadi negara yang paling dituju sebagai destinasi wisata halal bagi kunjungan
mancanegara setelah Malaysia yang menduduki peringkat pertama dengan
persentase 80,6% dari 10 peringkat Negara OIC (Organization of Islamic
Conference). Indonesia di tahun 2019 berhasil menduduki urutan pertama
bersama Malaysia dengan skor nilai yang sama yaitu 78 berdasarkan GMTI
(Global Muslim Travel Indeks). (Retno Tri Wardani, 2019).
Meningkatnya kinerja wisata halal di negara-negara OKI (OIC) didorong
karena sebagian besar masyarakatnya adalah mayoritas Islam serta pertumbuhan
penduduk yang tiap tahun semakin meningkat dan didorong adanya kerjasama
yang baik antar negara OKI dalam mengembangkan wisata halal di negaranya,
termasuk Indonesia merupakan negara terbesar mayoritas muslim di dunia serta
Provinsi di Indonesia siap untuk menyajikan berbagai wisata halal seperti Provinsi
Aceh, Padang, Lombok, Bali, dan beberapa provinsi di Pulau Sumatera serta
Provinsi Jawa Barat, yang didukung fasilitas infrasturktur, budaya dan agama
dalam menggait wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Pertumbuhan
wisata halal di pasar Indonesia dapat dilihat dari penghargaan “World’sBest Halal
Travel Destination” versi GMTI 2019. (Hendry Ferdiansyah,dkk,2020)
Adanya dorongan pariwisata halal di Indonesia bukan berarti mengancam
perkembangan pariwisata konvensional yang saat ini berkembang, tetapi
menjadikan pariwisata halal sebagai prospek pengembangan kegiatan ekonomi
Indonesia. Menurut Wapres Mar’uf Amin penyebab utama masih rendahnya
wisata halal di Indonesia, disebabkan karena masyarakat Indonesia masih rendah
dalam memahami literasi ekonomi dan keuangan syariah. Wapres menyebutkan
bahwa pengembangan wisata halal merupakan potensi terbesar dalam menarik
wisatawan manacanegara dapat

berkunjung

ke

Indonesia.

(Deti

Mega

Purnamasari, 2021)
Dilihat dari negara-negara yang telah menerapkan pariwisata halal
minoritas

muslim

menjadi

semangat

dan

dukungan

pemerintah

untuk
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menjalankannya. Sebagai contoh Korea Selatan di Pulau Nami dan Cina di Kota
Beijing

yang

sebagian

penduduknya

adalah

minoritas

muslim

dapat

mengembangkan wisatanya menjadi objek wisata ramah muslim, hal ini
mempunyai tujuan dalam menarik wisatawan dari Timur Tengah, khususnya
wisatawan muslim dapat berkunjung ke negaranya. Perlu peran pemerintah pusat
bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui otonomi daerah sebagai Pekerjaan
Rumah dalam mengembangan wisata halal agar Indonesia sejajar dengan negara
lain dalam menerapkan wisata halal.
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Sumber : GMTI (Global Muslim Travel Indeks) Tahun 2018 dan 2019
Gambar I
Persentase Destinasi 10 Peringkat Negara OIC (OKI)
Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang mayoritas
masyarakatnya beragama islam dan kental akan kegiatan keagamaan yang
dijalankan, tetapi berdasarkan kajian dari Kemenparekraf RI tahun 2015
Kalimantan Selatan tidak termasuk dalam destinasi pengembangan wisata halal
dari 13 (tiga belas) provinsi yang ditetapkan pemerintah diantaranya seperti
Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI
Jakarta, 4 (empat) provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat
dan Bali (ASISTEN DEPUTI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN, 2015, p. 6) . Hal ini menjadi pemacu bagi
pemerintah daerah dalam menggali potensi wisata halal untuk Kalimantan Selatan
sebagai masukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemetaan potensipotensi wisata halal yang dimiliki.
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Potensi-potensi wisata halal yang dimiliki Kalimantan Selatan memang
menjadikan nilai plus jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Pulau
Kalimantan yang dapat menjadikan objek bagi pemerintah daerah dalam
membentuk suatu Perda untuk memiliki payung hukum sebagai landasan dalam
membentuk pariwisata halal, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan
di Kalimantan Selatan.
Salah satu objek wisata halal yang dapat dijadikan daya tarik bagi
wisatawan di Kalsel adalah wisata religi, salah satunya contohnya seperti di Kota
Banjarmasin ada Komplek Pemakaman Sultan Suriansyah, Kubah Pangeran
Antasari, Kubah Surgi Mufti, Kubah Habib Basirih, Kubah Guru Zuhdiannor,
sedangkan di Kab. Banjar dapat ditemui Makam Syekh Muhammad Arsyad AlBanjari, Makam Datu Ambulung, Makam Guru Sekumpul yang biasanya dihadiri
Jutaan orang dari masyarakat lokal, nasional bahkan negara-negara tetangga
sebagai potensi wisata religious dan wisata halal yang dapat dikembangkan di
Kalimantan Selatan.

Sumber : Dinas Pariwisata,Prov,Kalsel Tahun 2020.
Gambar II.
Jumlah Wisatawan di Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Prov. Kalsel tahun 2020 Total
Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara sebesar 8.441.331 jiwa,
Kabupaten Banjar menduduki urutan pertama yang mempunyai kunjungan
wisatawan terbanyak ditahun 2019 yaitu sebesar 6.925.840 jiwa, urutan kedua
terbanyak yaitu Kabupaten Tapin sebesar 702.911 jiwa, dan di urutan ketiga yaitu
Kabupaten Kotabaru. Ketiga Kabupaten tersebut menjadi acuan Provinsi
Kalimantan Selatan dapat mengembangkan potensi-potensi wisata halal di daerah-
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daerah yang mempunyai keunggulan masing-masing sebagai pemasukan
pendapatan daerah, dapat memberikan kesempatan kerja dan mendorong UMKM
dalam

mengembangkan

ekonomi

kreatif

di

Kalimantan

Selatan

serta

meningkatkan wisatawan dengan sasaran wisatawan Mancanegara seperti Timur
Tengah maupun wisatawan nasional.
Perkembangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebelum pandemi covid-19
Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Maret 2020 terealisasi mencapai
Rp1,35 triliun atau 69,51 persen dari target sebesar Rp5,88 triliun. Peningkatan
kinerja PAD secara YoY sebesar 69,51 persen jika dibandingkan pada triwulan I
2019. Di masa pandemi covid-19 triwulan IV realisasi PAD Kalimantan Selatan
lebih rendah jika dibandingkan tahun triwulan I tahun 2020 yang disebabkan
turunnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah(Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 2021).
Di satu sisi Kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebelum
pandemi covid-19 telah melampaui dari target dan capaian pertumbuhan ekonomi
nasional,dimana capaian Kalsel pada triwulan I tahun 2020 sebesar 5,68% lebih
besar jika dibandingkan dengan Capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional
hanya 2,97% dan telah melampaui Kinerja Umum Anggaran sebesar
5,30%(Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020, p. 4).
Meskipun, pada triwulan III 2020 masuknya pandemi Covid-19 yang belum
berakhir perekonomian Kalsel terkontraksi sebesar 4,93% (yoy), tetapi mengalami
perbaikan di triwulan IV 2020 sebesar 2,94%. Perekonomian Kalimantan Selatan
diprediksi akan terus mengalami perbaikan pada triwulan I 2021 yang didorong
kinerja.(Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 2021, p.
2)
Berdasarkan perkembangan PAD dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan
Selatan menunjukkan tren positif sebelum masa pandemi covid-19, meskipun di
masa pandemi Covid-19 perekonomian Kalsel mengalami kontraksi serta
penurunan PAD, hal ini perlu adanya relaksasi dan stimulus serta pemetaan
ekonomi melalui penguatan wisata halal sebagai bentuk pembangunan daerah
yang berkelanjutan dengan studi banding ke provinsi lain seperti di Nusa
Tenggara Barat (Lombok) yang menoreh prestasi sebagai destasi regional
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Indonesia sebagai “Best Halal Travel Destination” versi Indonesia Muslim Travel
Index 20191, sehingga daerah ini menjadi objek perbandingan perkembangan
wisata halal di Provinsi Kalimantan Selatan.
Seperti dalam Jurnal Sospol, penelitian yang berjudul Potensi dan Prospek
Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus : Nusa
Tenggara Barat) Dalam mewujudkan sasaran pembangunan wisata halal perlu
adanya pelayanan terhadap wisatawan nasional dan internasional, khususnya yang
beragama Islam yang ingin berwisata sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga
wisatawan yang berkunjung akan nyaman dan aman setiap melakukan perjalanan
wisata, serta dapat melakukan kewajiban sebagai seorang muslim sesuai dengan
ajaran Islam, misalnya wajib mengkonsumsi makanan dan minuman halal,
melaksanakan sholat fardhu wajib 5 (lima) waktu di tempat yang representatif,
dan hunian yang terhindar dari maksiat dengan tersedianya hotel dengan nilainilai islam (Alwafi Ridho Subarkah, 2018, pp. 49–72).
Melihat potensi wisata halal tersebut beberapa penelitian yang dihasilkan
Alwafi Ridho Subarkah dalam Jurnal Sospol, penelitian yang berjudul “Potensi
dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus :
Nusa Tenggara Barat)”.

Penelitian ini menyebutkan perlu adanya hubungan

antara pariwisata dengan ekonomi, disamping itu juga perlu adanya diplomasi
publik dengan dunia Internasional dalam mengenalkan wisata di NTB bagi
wisatawan muslim, karena NTB dikenal sebagai “Pulau Seribu Mesjid” ditambah
dengan produk-produk halal dan restoran-restoran makanan di NTB telah
disertifikasi oleh LPPOM-MUI serta adanya event-event internasional dalam
mengenalkan wisata di NTB(Alwafi Ridho Subarkah, 2018, pp. 49–72).
Adapula penelitian lain yang menunjukkan wisata halal “Eva Siti Ropiah,
dalam Jurnal INKLUSIF Vol 3. No. 2 Desember 2018, dengan judul “Wisata
Halal: Potensi Ekonomi Baru Industri Pariwisata Di Kabupaten Cirebon”,
penelitian ini menyebutkan wisata yang dapat dikembangkan di wilayah ini
diantaranya destinasi wisata religi dan wisata alam, dimana dua destinasi ini
memiliki value added bagi wisata halal di Cirebon, karena Kota Cirebon memiliki
1

Hendry Ferdiansyah, Cipta Endyana, Heryadi Rachmat,Ute Lies Siti Khadijah,
“PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA MELALUI KONSEP SMART
TOURISM.”
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daya tarik sebagai icon kota wali, sehingga membuat para pelaku UMKM maupun
industry dalam hal makanan maupun hal lainnya tidak akan sembarangan dalam
melakukan kegiatannya sesuai dengan aturan Islam, kemudian kota ini juga
memiliki banyak event yang diselenggarkan, contohnya : event wajib yang
diselenggarkan seperti kirab budaya, nadran dan pesta laut yang dapat menarik
wisata mancanegara dan lokal, namun di satu sis tantangan di Kota Cirebon belum
memilki biro perjalanan khusus wisata (Eva Siti Ropiah, 2018, pp. 166–183).
Berdasarkan

beberapa

penelitian

terdahulu,

penelitian

ini

dapat

memberikan arah dan kontribusi mengenai potensi dalam meningkatkan
perekonomian daerah Kalimantan Selatan melalui wisata, diantaranya perlu
adanya diplomasi publik, melalui pembukaan biro khusus perjalanan wisata yang
mengenalkan destinasi wisata di Kalimantan Selatan ditambah dengan masyarakat
Kalsel yang religious membuat wisata religi akan berkembang. Provinsi
Kalimantan Selatan juga memliki alam serta keindahan laut yang tidak kalah
dengan provinsi - provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya
event-event internasional dan nasional serta lebih mengenalkan produk-produk
olahan khas Kalimantan Selatan yang telah disertifikasi oleh LPPOM-MUI.
Melihat dari latar belakang masalah serta potensi-potensi yang dapat digali
di Provinsi Kalimantan Selatan dengan diperkuat penelitian-penelitian terdahulu,
maka penelitian ini akan membahas “Wisata Halal : Potensi Bagi
Perekonomian Daerah Dan Dampak Bagi Masyarakat Sekitar Di Provinsi
Kalimantan Selatan”.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti mendapatkan batasanbatasan permasalahan yang dilakukan diantaranya adalah:
a. Wisata Halal
b. Potensi Perekonomian Daerah
c. Dampak Wisata Bagi Masyarakat Sekitar
C. Rumusan Masalah
a. Bagaimana proyeksi wisata bagi perekonomian daerah di Provinsi
Kalimantan Selatan?

9

b. Bagaimana potensi wisata halal bagi perekonomian daerah di Provinsi
Kalimantan Selatan ?
c. Bagaimana wisata halal memberikan dampak bagi masyarakat sekitar di
Provinsi Kalimantan Selatan?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan
yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Menganalisis dan mengetahui proyeksi wisata bagi perekonomian daerah
di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menganalisis dan mengetahui potensi wisata halal bagi perekonomian
daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis dan mengetahui wisata halal memberikan dampak bagi
masyarakat sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan.
E. Signifikansi Penelitian
Signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini :
1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah,
khususnya dalam bidang perkembangan wisata halal bagi perekonomian
daerah dan masyarakat.
2. Memberikan kontribusi berupa kajian kepada pemerintah daerah
(stakeholders) dalam mengembangkan potensi wisata halal bagi
perekonomian daerah dan masyarakat.
3. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan
penelitian mengenai wisata halal.
4. Memberikan sumbangsih kepada Universitas Islam Negeri Antasari,
sebagai bahan penelitian mengenai wisata halal.
F. Metode dan Analisis Data
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan
penelitian kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan
kualitatif dapat dijelaskan mengenai penemuan-penemuan berupa data deskriptif
tanpa melalui prosedur statistik, sedangkan pendekatan kuantitatif melalui
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prosedur statitstik (V.Wiratna Sujarweni, 2019, pp. 11–12)atau data berupa
numerik seperti data cross section dan time series.

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan melihat
potensi wisata halal di Kalimantan Selatan dalam meningkatkan PDRB dan PAD
Provinsi.

3. Sumber Data
a. Data Primer dalam penelitian ini adalah berupa pembagian pedoman
wawancara kepada responden yang telah ditentukan mengenai dampak
wisata halal bagi pendapatan masyarakat.
b. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa informasi data-data yang
berhubungan dengan perekonomian daerah, Kunjungan Wisata, serta dari
literature-literatur terkait penelitian. Data-data terkait perkembangan
perekonomian Kalimantan Selatan dapat dilihat dari website Badan Pusat
Statistik dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan
Selatan, Dinas Keuangan Kalimantan Selatan serta jurnal-jurnal ilmiah.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjalankan usaha
berskala mikro berdasarkan UU. Nomor 20 Tahun 2008, tenaga kerja dan
masyarakat sekitar di Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada
dalam wilayah wisata halal, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini tidak
diketahui, sehingga masuk dalam kategori tidak terhingga.

b. Sampel Penelitian
1. Penentuan Pemilihan Sampel Wilayah.
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Probability Sampling
dengan jenis sampel yaitu cluster sampling atau area sampling. Alasan
diambilnya jenis sampling ini karena sumber data penduduknya terdiri dari suatu
provinsi atau sangat luas sehingga harus ditentukan yang akan dijadikan
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sampel(Amos Neolaka, 2016, p. 95). Penarikan area sampling didasarkan 3 (tiga)
Kabupaten/Kota kunjungan wisawatan lokal maupun internasional terbanyak dari
data BPS Prov.Kalimantan Selatan. Selain jumlah wisatawan, penentuan sampel
juga ditentukan dari konteks kriteria umum pariwisata halal, yaitu salah satunya
destinasi pariwisata dan hotel yang tersedia, sehingga pengambilan sampel dengan
menggunakan area sampling dapat dilihat sebagai berikut:
1.Kota Banjarmasin
2.Kota Banjarbaru
3.Kab. Banjar
4.Kab. Barito Kuala
5. Kab. Tapin
6. Kab. HSS
7. Kab. HST
8. Kab. HSU
9. Kab. Balangan
10. Kab. Tabalong
11. Kab. Tanah Laut
12. Kab. Tanah Bumbu
13. Kab. Kotabaru

1.
2.
3.

Kab. Banjar
Kab. Kotabaru
Kota Banjarmasin

Kab. Banjar
1. Makam Guru Sekumpul
2. Wisata Intan
3. Wisata Mesjid AlMukarramah
Kotabaru
1. Siring Laut
2. Pulau Gedambaan
Banjarmasin
1. Pasar Terapung Lok Baitan
2. Makam Guru Zuhdi

3. Susur Sungai (Piere
Tendean)/Menara Pandang

1.

Kab. Banjar
Pelaku Usaha = 3
Tenaga Kerja = 3
Wisatawan = 9
2. Kab. Kota Baru
Pelaku Usaha = 2
Tenaga Kerja = 2
Wisatawan=6
3. Kota Banjarmasin
Pelaku Usaha = 3
Tenaga Kerja = 3
Wisatawan = 9
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2. Menggunakan Double Sampling dan Purposive Sampling
Didalam jenis pengambilan sampel ini bertujuan untuk menggali informasi
potensi wisata halal di Kalimantan Selatan dengan informan terkait yaitu :
1. Sampling Double Sampling digunakan untuk mengambil tempat wisata
yang akan dilakukan wawancara. Sampling Double Sampling yaitu sampel
berjenjang atau sampel multi tahap (Sugiyono, 2016, p. 124). Kemudan,
dalam pengambilan sampel 40 responden digunakan quota sampling.
2. Sampling Purposive digunakan untuk menggali informasi kepada Dinas
Pariwisata Prov.Kalimantan Selatan, Kab. Banjar, Kabupaten Kotabaru,
Kota Banjarmasin, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov.Kalsel
sebanyak 5 (lima) orang.

5. Definisi Operasional
a. Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan daerah
dalam menghasilkan sektor ekonomi yang layak untuk dikembangkan
sebagai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi
Kalimantan Selatan.
b. Wisata Halal yang dimaksud dalam penelitian ini menurut dari Global
Muslim Travel Index yaitu berfokus pada pariwisata yang dijalankan
sesuai dengan prinsip-prinsip islam dalam penyediaan fasilitas dan layanan
yang ramah.
c. Perekonomian Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan
atau kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.
d. Dampak masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan
yang terjadi dari penghasilan bersih yang dihasilkan oleh pelaku usaha,
pengunjung, dan tenaga kerja lokal.

6. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara langsung digunakan didalam penelitian ini dengan cara
mewawancari responden dan informan secara sistematis untuk memperoleh
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informasi mengenai potensi wisata halal dan pendapatan masyarakat. Adapun
jumlah responden dari masyarakat yang menjalankan usaha berskala mikro,
pengunjung dan tenaga kerja lokal sebanyak 40 orang dan informan sebanyak 6
orang yag berasal dari dinas pariwisata dan MUI Prov.Kalsel yang telah
ditentukan sebelumnya.
b. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini mengambil data-data sekunder, berupa
jurnal-jurnal terkait dan data-data pendukung lainnya.

7. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode
Mixed Method, dimana analisis ini menggabungkan antara analisis deskriptif
kualitatif dan deskiriptip kuantitatif dengan melihat berbagai aspek sebagai
berikut :
a. Analisis Proyeksi
Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskiptif kuantitatif, dengan
melihat proyeksi perkembangan wisata sebagai langkah pemerintah dalam
kebijakan mengembangkan wisata halal melalui perhitungan metode kuadratis
dengan rumus sebagai berikut :
Y’ = a + bX + c X2

b. Analisis Potensi Wisata Halal
Analisis potensi wisata halal ini menggunakan deskriptif kualitatif dan
kuantitatif dengan melihat potensi pasar yang ada, diantaranya melalui segmentasi
pasar, posisi pasar dan sasaran pasar.
a. Analisis Segmentasi Pasar : segmentasi dapat digunakan dari sisi
segemntasi demografis, geografis dan perilaku.
b. Analisis Posisi Pasar : penentuan posisi pasar wisata halal yang kompetitif
dalam menghasilkan barang dan jasa dengan strategi penetrasi pasar,
pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi pasar.
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c. Analisis Sasaran Pasar : analisis ini untuk melihat sasaran atau peluang
pasar serta segmentasi pasar yang akan dilayani kebutuhan dalam wisata
halal.

c. Analisis Dampak Pendapatan
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif dengan uji sebagai berikut :
Untuk mendapatkan Total Pendapatan Bersih maka digunakan rumus
terlebih dahulu sebagai berikut :
Pendapatan Bersih = TR – TC

(Vanhove, N, 2005), Untuk menganalisis dari dampak pendapatan
masyarakat sekitar pariwisata, maka dapat digunakan rumus efek pengganda
(multiplier effect) dari arus perputaran uang yang terjadi. Rumus yang digunakan
sebagai berikut :
1. Keynesian Local Income Multiplier. KLIM merupakan efek pengganda
dari pengeluaran yang telah dilakukan pengunjung berdampak dengan
adanya peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Rumus yang digunakan
sebagai berikut :
𝐷+𝑁+𝑈
,
𝐸
Dimana ,
E, Tambahan Pengeluaran Pengunjung (Rp) ; D : Pendapatan yang
diperoleh secara langsung dari E (Rp); N : Pendapatan yang diperoleh
secara tidak langsung dari E (Rp); U : Pendapatan diperoleh dari Induced
dari E (Rp).
2. Ratio Income Multiplier. RIM merupakan nilai untuk melihat secara
langsung dampak dari pengunjung yang berefek pada pendapatan. Angka
RIM dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu dampak langsung dan tidak
langsung. Rumus yang digunakan sebagai berikut :
1. Tipe I,
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𝐷+ 𝑈
𝐷
2. Tipe II,
𝐷+𝑁+ 𝑈
𝐷
Berdasarkan dari perhitungan KLIM dan RIM Tipe I dan II, maka
kriteria sebagai berikut :
a. Hasil kurang dari atau sama dengan nol (0), maka belum memberikan
dampak ekonomi.
b. Hasil diantara angka nol dan satu (0 < x < 1), memiliki dampak
ekonomi yang rendah.
c. Hasil lebih besar atau sama dengan satu ( 1),
memberikan dampak ekonomi

telah mampu

BAB II
KAJIAN TEORITIK
A. Kajian Teori
1. Teori Wisata
Wisata merupakan suatu kebutuhan dan memberikan dampak yang positif
bagi pekeronomian daerah. Menurut Cohen (1984) dalam (Aryunda, 2011: 3)
bahwa pariwisata akan memberikan pemasukan bagi negara, khususnya bagi
daerah itu sendiri. Wisata dapat memberikan masukan bagi devisa negara,
pendapatan masyarakat sekitar wisata, memberikan masukan bagi Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dapat menciptakan pasar kerja, memberikan efek kepada
harga dan tarif wisata. (Alwafi Ridho Subarkah, 2018).
Menurut Anam (2017) Konteks wisata sesuai dengan perkembangan zaman
menjadikan

pariwisata

yang

awalnya

hanya

sebagai

bentuk

rekreasi

menghilangkan kejenuhan selama bekerja, di era perubahan zaman membuat
wisata bukan hanya menjadikan sebagai bentuk perjalanan duniawi saja, tetapi
wisata menjadikan seseorang ingin menambah pengetahuan melalui keunikan
wisata itu sendiri. (M. Arief Anwar, 2019).

2. Pariwisata Halal
Definsi wisata halal terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan wisata itu sendiri, Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendefinisi
secara terminology wisata halal merupakan Islamic Tourism antara Islam dan
pariwisata didasari pada ayat Al-Qur’an yang berbunyi:
ٰ ْ َ ئ النَّ ْشاَة
ُ ض فَا ْن
َ ْ قُ ْل ِسي ُْر ْوا فِى
ش ْيءٍ قَ ِديْر
َ ع ٰلى ُك ِل
ُ ْف َبدَا َ ْالخ َْلقَ ث ُ َّم اّٰلله ُ يُ ْن ِش
ِ اْل ْر
َ اّٰلل
َ اْلخِ َرة َ ۗا َِّن ه
َ ظ ُر ْوا َكي
Artinya: “Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana
(Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian
yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al‘Ankabut/29: 20)
Maksud dari ayat tersebut yang menganjurkan manusia untuk melakukan
perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil
rahmat-Nya. Selain itu, Islamic Tourism mendefinisikan wisata halal memberikan
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perjalanan wisata yang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi
wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang
digunakan selain Islamic Tourism, yaitu Halal Tourism, Syariah Tourism,
Muslim-Friendly Tourism(Alwafi Ridho Subarkah, 2018).
Konsep pariwisata hal itu sendiri juga dibahas oleh Tim Percepatan
Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H). Tim ini memiliki wewenang membantu
pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang
memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal(Alwafi Ridho Subarkah,
2018), sebagai berikut :
Tabel I. Kriteria Umum Pariwisata Halal
Kategori

Indikator
Terdapat aktivitas wisata, seni,
budaya yang tidak mengarah
pada pornoaksi, dan kemusyrikan
Penyelenggaran minimal satu
festival halal life style
Pramuwisata berpakaian dan
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)
berpenampilan Sopan
Terdapat daya tarik wisata pantai
dan pemandian yang terpisah
untuk pria dan wanita dan/atau
mempunyai aturan pengunjung
tidak berpakaian minim
Tesedia Makanan Halal
Fasilitas beribadah, seperti
Mesjid, Mushola dan Fasilitas
bersuci
Tersedia Pelayanan saat bulan
Ramadhan untuk memenuhi
kebutuhan sahur dan buka puasa
Tidak adanya aktivitas non-halal
seperti perjudian, minuman
Hotel
beralkohol dan kegiatan diskotik
Tersedia fasilitas rekreasi kolam
renang dan fasilitas
kebugaran/gym yang terpisah
antara pria dan wanita
Bila hotel menyediakan fasilitas
spa, maka terapis pria untuk
pelanggan pria dan terapis wanita
untuk pelanggan wanita. Terapi
tidak menggunakan bahan yang
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mengandung babi, alkholol
maupun produk turunannya
Menyediakan paket wisata yang
sesuai dengan kriteria umum
pariwisata halal
Tidak menawarkan aktivitas nonhal
Memiliki daftar usaha penyedia
makanan dan minuman halal
Biro Perjalanan
Pemandu wisata memahami dan
mampu melaksanakan nilai-nilai
syariah dalam menjalankan tugas
Berpenampilan sopan dan
menarik sesuai dengan etika
Islam(Alwafi Ridho Subarkah,
2018)
Sumber : Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal
Konsep pariwisata yang telah dibahas oleh Tim Percepatan Pembangunan
Pariwisata Halal (TP3H) melalui pedoman bagi daerah yang memiliki potensi
untuk mengembangkan wisata halal sudah sejalan dengan fatwa yang telah
ditetapkan oleh DSN MUI yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Perekonomian Daerah
Parr (1999) mengemukkan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang dapat
didekati melalui teori sektor (sector theory) dan tahapan perkembangan
(development stages theory). Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang
mengemukakan

bahwa

berkembangnya

wilayah

(atau

perekonomian

nasional/daerah) dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga
sektor utama, yakni primer, sekunder dan tersier. Perkembangan ditandai oleh
penggunaan sumberdaya (dan manfaatnya) yang menurun di sektor primer,
meningkat di sektor tersier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di
sektor sekunder(Nugroho dan Dahuri, 2012, p. 56).
Upaya

mendukung

pembangunan

daerah

dalam

meningkatkan

perekonomiannya, maka diperlukan pembangunan kawasan yang memiliki
keserupaan atau kemiripan sumberdaya, berdasar sasaran tertentu yang hendak
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dicapai, atau berdasar pada ciri keserbasamaan dalam kemampuan berkembang,
kondisi lokasinya, kondisi fisiknya dan keberdaan prasarana transportasi,
memberikan proyek yang positif untuk mengalokasikan dana investasi dalam
pembangunan kawasan tersebut mencapai keberhasilan secara efektif dan efisien.
Kegiatan sektor-sektor dalam pembangunan mempunyai sasaran yang berfokus,
saling menunjang dan saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga tingkat
keberhasilan pembangunan lebih terjamin (Rahardjo Adisasmita, 2012, p. 83).

4. Teori Lokasi
Lokasi merupakan salah satu pemilihan faktor ekonomi sebagai basis
kegiatan dalam mendorong pendapatan masyarakat. Pemilihan lokasi yang
berkembang, maka akan mendorong pertumbahan ekonomi dan tata ruang
wilayah. Konteks pembangunan pariwisata perlu adanya pemilihan lokasi yang
selanjutnya akan mendorong spatial economic analysis. Teori lokasi yang
dikemukan bahwa penentu faktor ekonomi ditentukan berdasarkan 6 (enam) aspek
diantaranya : (1) Cost yang dikeluarkan dalam angkutan; (2) Perbedaan Upah
Antarwilayah; (3) Keuntungan Aglomerasi; (4) Konsentrasi permintaan;
(5)Spatial Competition; (6) Sewa dan Harga Tanah. (Sjafrizal, 2012).

5. Pendapatan
Aspek terpenting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah
pendapatan masyarakat. Secara umum pendapatan merupakan hasil yang
diperoleh dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan oleh pihak lain atas
kinerja (pekerjaan) yang dilakukan oleh individu. (Sukirno, 2006), Pendapatan
juga merupakan sejumlah penghasilan yang dihasilkan oleh masyarakat atas
kinerja, dari penerimaan sewa, bunga (bagi hasil), atau hasil yang diperoleh dari
hasil penjualan (berwirausaha) dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, dan
bulanan.
Y = W + r + i + , dimana Y; merupakan pendapatan masyarakat, W : Tingkat
Upah, r : Sewa ; i = bunga (bagi hasil),  = Laba/Keuntungan.
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Pendapatan dalam konteks Islam menjelaskan secara tegas, bahwa return
yang dihasilkan oleh individu atau masyarakat didasarkan pada usaha yang
dilakukan sendiri seperti tertulis dalam Firman Allah sebagai berikut : (Q.S. AnNisa : 4 /32).
َصيْب مِ َّما
َّ ََو َْل تَتَ َمنَّ ْوا َما ف
ٍ ع ٰلى َب ْع
ِ س ۤاءِ ن
ِ ِلر َجا ِل ن
َ ض ُك ْم
َ ض َل اّٰلله ُ ِب ٖه َب ْع
َ ِسب ُْوا ۗ َولِلن
َ ََصيْب مِ َّما ا ْكت
ِ ضۗ ل
ع ِل ْي ًما
َ ضل ِٖه ۗ ا َِّن اّٰلله َ َكانَ ِب ُك ِل
ْ َاّٰلل مِ ْن ف
َ ٍش ْيء
َ سبْنَ َۗوسْـَٔلُوا ه
َ َ ا ْكت
Dalam konteks Firman Allah bahwa dijelaskan pendapatan yang dihasilkan
oleh individu atau masyarakat harus dijalankan secara halal dan selalu mensyukuri
nikmat yang diberikan Allah, sehingga Allah akan melipat gandakan hasil dari
usaha yang diperoleh oleh hamba-Nya.
6. Multiplier Effect
Perubahan kesimbangan pendapatan nasional dalam suatu negara atau
daerah di dasarkan adanya perubahan perbelanjaan agregat secara umum. Dalam
penentuan perubahan tersebut diperlukan penentuan nilai perubahan yang terjadi
(multiplier effect). Multiplier dapat diartikan sebagai nilai angka atau formulasi
perubahan pendapatan nasional yang terjadi sebagai efek perubahan akan
aggregate spending. (Sadono Sukirno, 2007).
Gambar III. Proses Multiplier
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Gambar III merupakan proses terjadinya perubahan perbelanjaan agregat
yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Titik AE0 merupakan titik awal
perbelanjaan agregat dengan keseimbangan perekonomian di titik E0 dan national
income di titik Y0. Kemudian diasumsikan bahwa perbelanjaan agregat
mengalami peningkatan dengan pemberlakuan adanya pengurangan pajak yang
menyebabkan pergeseran konsumsi ke atas, adanya investasi yang mengalami
kenaikan, pertambahan belanja pemerintah, serta kenaikan kegiatan ekspor dan
penurunan impor.
Perubahan adanya peningkatan perbelanjaan agregat dari AE0 ke AE1,
berdampak perubahan keseimbangan dari E0 ke E1 dan peningkatan national
income dari Y0 ke Y1. Berdasarkan dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa
adanya peningkatan atau pertambahan perbelanjaan agregat akan berpengaruh
terhadap potensi peningkatan national income lebih besar dari aggregate
spending. Pergesaran AE0 ke AE1 merupakan pertambahan perbelanjaan agregat
sebesar AE yang berpengaruh perubahan pendapatan nasional meningkat dari Y0
ke Y1. (Sadono Sukirno, 2007).

B. Implementasi Teori Dalam Riset
Secara konteks implementasi merupakan salah satu tindakan dan
pelaksanaan, artinya tindakan dan pelaksanaan dalam penelitian harus dilakukan
secara matang dan terperinci sebagai sebuah planning dalam penyusunan sebuah
riset. Teori-teori yang disajikan dalam penelitian ini sebagai dasar sebuh
implementasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mendorong
pariwisata khususnya wisata halal di Kalimantan Selatan dan menjadikan sebuah
acuan dari hasil penelitian dengan mengaitkan dari teori-teori yang tercantum.

BAB III
HASIL PENELITIAN
A. Hasil Penelitian
1. Penyajian Data
Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang
masyarakatnya dikenal religious dan suku utamanya adalah Suku Banjar. Selain
dikenal religious, masyarakat Kalimantan Selatan dikenal sebagai masyarakat
yang pekerja keras, sehingga provinsi ini memiliki semboyan “Waja Sampai
Kaputing” yang artinya bekerja sampai selesai. Di satu sisi, provinsi ini memiliki
kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Gunung meratus merupakan salah
satu keindahan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan yang
membelah 2 (dua) wilayah yang berbeda. Daerah ini juga memiliki wisata alam
yang memiliki keindahan karena memiliki sungai, danau, hutan, pegunungan serta
berlimpahnya seni dan budaya serta peninggalan sejarah.
Berdasarkan administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri
dari 2 kota dan 11 kabupaten. Menurut Badan Pusat Statistik secara astonomis
terletak antara 114 19’ 13” – 116 33’ 28” Bujur Timur dan 1 21’ 49” – 4 10’ 14”
Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis bagian selatan
berbatasan dengan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat dengan
Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah
selatan dengan Laut Jawa, sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas
wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan adalah sekitar 38.744,23 km2
atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah
Indonesia. (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021).
Potensi Laut Kalimatan Selatan sebagai provinsi yang memiliki 31
kecamatan pesisir dengan total wilayah pesisir 10.723,96 km2 atau 42,49% dari
luas total kabupaten pesisir sebesar atau 28,76%

dari wilayah luas total

Kalimantan Selatan. (Provinsi Kalimantan Selatan, 2020).
Tabel II. Jumlah Pulau Setiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan
No
1

Kab/Kota
Kotabaru

Jumlah
Pulau
148

Kondisi
-

Keterangan
54 pulau berada di sungai,
selebihnya tersebar di perairan

57

23

2

8

3

Tanah
Bumbu
Tanah Laut

4

Banjar

3

5

Barito Kuala

13

6

8

Selat Makassar dan Laut Jawa
6 berada di Selat Laut dan 1 di
Sungai
Semua berada di Laut Jawa, 1
Pulau tenggelam dan 4 pulau
menyatu dengan darat
1
Pulau Semua berada di Sungai Barito
berpenghuni
Berada dalam
Semua berada di Sungai Barito
Sungai Barito
Pulau Wisata
Berada di Sungai Barito
Tiga
pulau
berpenghuni
Tidak
berpenghuni

Banjarmasin
1
Jumlah
182
Sumber : (Provinsi Kalimantan Selatan, 2020).

Berdasarkan tabel II menunjukkan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan
salah satu daerah yang strategis dan potensial dari pengembangan wisata dalam
menggerakan kegiatan ekonomi kreatif karena berbatasan langsung dengan Laut
Jawa dan Selat Makassar. Provinsi Kalimantan Selatan juga terdapat perairan selat
dan teluk yang didominasi berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru dan Tanah
Bumbu.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek untuk melihat indikator
kemakmuran suatu negara atau daerah dalam memakmurkan dan menyejahterakan
masyarakat. Namun, kondisi pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua
negara membuat laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara maupun daerah
mengalami kontraksi atau dihadapkan resesi ekonomi yang akan menganggu
kesejahteraan masyarakat, begitu pula yang dialami Provinsi Kalimantan Selatan.
Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kalsel dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar IV. Laju Pertumbuhan Ekonomi Q to Q.

[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan
Menurut Lapangan Usaha (Persen)
10
5,49
5
3,22
0
0
0
-0,23
-0,58
-3,56
-5-5,2
-10
Triwu Triwu Triwu Triwu Triwu Triwu Triwu Triwu
lan I lan II lan III lan IV lan I lan II lan III lan IV
2020

2021

PDRB -5,2 -0,23 3,22 -0,58 -3,56 5,49

0

0

Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021)
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Pertumbuhan ekonomi dari Q to Q mengalami fluktuasi dan terkontraksi.
Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terjadi akibat dari Pandemi
Covid-19 yang belum berakhir. Data menunjukkan triwulan I tahun 2020 laju
pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terkontraksi mencapai -5,2% akibat
pandemi Covid-19 serta kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar)
sehingga memukul pertumbuhan ekonomi di Kalsel, khususnya hampir semua
sektor lapangan usaha merasakan kontraksi pertumbuhan ekonomi diantaranya
sektor yang mengalami kontraksi mencapai >5% diantaranya, sektor konstruksi (10,23%), sektor perdagangan (-9,67%), Penyediaan Akomodasi makanan dan
minuman ( sektor Transportasi (-7,63%), Industri Pengolahan (-6,60%), sektor
pertanian dan pertambahan (-5,59% dan -5,17%).
Perbaikan kondisi pertumbuhan ekonomi Kalsel terjadi di triwulan II-III
tahun 2020. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pelonggaran PSBB dan adanya
program dari Pemerintah Pusat dan daerah dalam pemulihan ekonomi nasional.
Meskipun, triwulan II tahun 2020 kondisi ekonomi kalsel masih terkontraksi
sebesar -0,23%, jika dibandingkan triwulan I kondisi tersebut adanya penurunan
kontraksi dan di triwulan III kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kalsel bergerak
positif yaitu 3,22% yang disumbangkan sektor terbesar yaitu sektor pertanian dan
pengadaan listrik dan gas.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan kembali terkontraksi di
triwulan IV tahun 2020 sebesar (-0,58%) dan Triwulan I tahun 2021 (-3,56%).
Kondisi tersebut di sebabkan kembalinya peningkatan kasus Covid-19, sehingga
diambil langkah kebijakan oleh pusat melalui PPKM Darurat di Provinsi
Kalimantan Selatan yang menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan
ekonomi. Namun, perjalanan waktu kondisi perekonomian Kalimantan Selatan
kembali membaik yang dibuktikan data pertumbuhan triwulan II mencapai 5,49%
tertinggi sejak pandemi Covid-19.
Tabel III. Realisasi Pendapatan Pemerintah Prov. Kalsel Menurut Jenis
Pendapatan (ribu rupiah), 2016-2020.
Jenis
Tahun
N
Pendapatan/Source
o
of Revenues
2016
2017
2018
2019
2020
Pendapatan Asli
2.499.53 2.848.89 3.557.31 3.503.91 2.940.50
1 Daerah (PAD)
0.556
2.105
6.629
2.280
6.370
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Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Perusahaan
Milik Daerah dan
Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
Lain-Lain PAD yang
Sah
2

Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Bukan
Pajak

3

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi
Khusus
Lain-Lain
Pendapatan yang
Sah
Pendapatan Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian
dan Otonomi Daerah
Bantuan Keuangan
dan Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Lainnya

1.867.41 2.231.84 2.816.26 2.765.96 2.214.72
8.431
8.167
1.396
8.006
9.199
27.535.0 25.279.4 27.822.4 39.663.4 22.077.5
65
66
91
86
61
45.765.3 45.921.1 52.254.1 23.786.4 35.144.5
85
98
85
40
78
558.811.
675
2.095.33
0.205
209.216.
036
835.291.
936
779.517.
454
271.304.
779

545.843. 660.978. 674.494. 668.555.
274
557
348
032
2.712.22 2.986.68 3.145.12 3.300.39
3.931
9.752
0.774
7.397
635.201. 169.920. 131.615. 192.688.
531
751
429
521
762.758. 714.358. 1.034.30
179
337
4.225
1.106.53 1.118.21 1.188.14 1.091.03
2.187
3.289
6.871
7.011
970.490. 935.797. 1.111.00 982.367.
213
533
0.137
640

623.250. 43.872.1 48.636.6 112.839. 84.743.3
474
38
16
782
34
36.372.1 35.886.6 57.321.3 84.743.3
38
16
93
34
0
0
0
0

0
0
0
7.500.00 12.750.0 55.518.3
0
00
89

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
5.218.11 5.604.98 6.592.64 6.761.87 6.325.64
Jumlah
1.235
8.174
2.997
2.836
7.101
Sumber : BPS Provinsi Kalsel Dalam Angka Tahun 2021
Berdasarkan dari data tabel III tersebut menunjukkan tren peningkatan
realisasi PAD Prov. Kalsel dari tahun 2016-2020, meskipun di tahun 2018 adanya
penurunan di tahun 2019 dan 2020. Pendapatan Asli Daerah Prov.Kalsel tahun
2016 sebesar Rp 2.499.530.556.000,00 meningkat di tahun 2018 sebesar Rp
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3.557.316.629.000,00

kemudian

di

tahun

2019

turun

sebesar

Rp

3.503.912.280.000,00 serta di tahun 2020 turun Rp 2.940.506.370.000,00 namun
masih lebih besar jika dibandingkan PAD di tahun 2016 dan 2017. Peningkatan
dan penurunan PAD didasarkan karena adanya peningkatan atau penurunan pajak
daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.
Tren penurunan PAD di tahun 2019 dan 2020 disebabkan adanya penurunan
pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi daerah ditambah tahun 2020
merupakan kondisi hampir seluruh belahan dunia mengalami penurunan
pendapatan yang disebabkan oleh krisis kesehatan yaitu pandemi covid-19.

2.

Analisis Proyeksi Wisata
Proyeksi merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan suatu daerah

dalam mengembangkan kebijakan pembangunan daerahnya. Proyeksi atau
peramalan sebagai langkah bagi pengambil kebijakan apabila kegiatan
perekonomian tidak diharapkan terjadi melalui peramalan dapat menentukan
langkah-langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan mengurangi
pengaruh negatif yang dihasilkan.
Terkait perkembangan wisata penelitian ini menggunakan teknik analisis
metode kuadratis dalam menganalisis proyeksi perkembangan wisata di Kalsel.
Proyeksi ini dilakukan sebagai langkah pertama untuk melihat ramalan wisata di
Kalimantan Selatan, masuknya pandemi Covid-19 yang belum berakhir membuat
sektor pariwisata salah satu sektor yang paling terpukul kegiatan ekonomi
masyarakat, baik pelaku usaha, tenaga kerja serta pendapatan secara nasional dan
daerah.
Gambar V. Kunjungan Wisata Provinsi Kalimantan Selatan
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Sumber : https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1019
Kondisi kunjungan wisatawan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 20122018 cenderung mengalami peningkatan, meskipun di tahun 2019-2020
mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Hal ini disebabkan pandemi covid19 yang melanda hampir di seluruh dunia sejak 2019 di Wuhan Cina membuat
tren penurunan wisatawan terjadi. Namun, data tersebut lebih baik, jika
dibandingkan dengan tahun 2012-2016, artinya ada potensi peningkatan
wisatawan yang terjadi melalui fokus pemulihan kesehatan dan perbaikan
ekonomi nasional dan daerah, percepatan vaksinasi serta perbaikan kondisi wisata
dalam aspek new normal.
Gambar VI. Peta Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik Prov.Kalsel

Sumber :(Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021)

Melalui perhitungan metode kuadratis dapat dilihat ramalan 5 (lima) tahun
yang akan datang mengenai perkembangan wisata di Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai berikut :
Y = 4.592.231,667 + 1.788.550, 679 X – 17.469,345 X2
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Proyeksi 2021 : 11.466.925
Proyeksi 2022 : 13.098.251
Proyeksi 2023 : 14.694.639
Proyeksi 2024 : 16.256.089
Proyeksi 2025 : 17.782.599
Berdasarkan proyeksi dari tahun 2021-2025 jumlah kunjungan wisatawan di
Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalami peningkatan seiring dengan
perbaikan penangan covid-19, dimana proyeksi tersebut untuk target tahun 2021
sebesar 11.466.925 wisatawan yang ditargetkan tahun 2025 sebesar 17.782.599
wisatawan. Meskipun, dari segi pertumbuhan kunjungan wisatawan mengalami
penurunan proyeksi dari tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 47,61%, turun
hingga 9,39% tahun 2025. Disamping itu juga, penurunan tren covid-19 hampir
diseluruh daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan hingga tahun
2025 serta tercapainya herd immunity diberbagai daerah dengan percepatan
vaksinasi akan meningkatkan jumlah wisatawan di Kalimantan Selatan sesuai
proyeksi tersebut.
Penetapan proyeksi pariwisata tersebut sesuai dengan riil perkembangan
pandemi covid-19 yang belum berakhir di Indonesia. Pariwisata merupakan aspek
yang menjanjikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta sebagai faktor
penggerak

roda

perekonomian

nasional

maupun

daerah.

Pembangunan

sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi kreatif perlu dilakukan sebagai
bentuk dukungan pemulihan ekonomi, khususnya sektor pariwisata. Dukungan
vaksinasi bagi penggiat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai
destinasi wilayah Kalimantan Selatan perlu dilakukan untuk mempercepat
pemulihan, karena diketahui bahwa sektor pariwisata memberikan kesempatan
kerja dan produk asli daerah.
Program 244 desa wisata mandiri menjadi program pemerintah pusat untuk
mendorong desa tersebut tersertifikasi secara nasional menjadi desa wisata
mandiri sebagai prioritas dan kebangkitan pariwisata daerah pascapandemi hingga
target di tahun 2024. Kemudian, percepatan peningkatan wisatawan dilakukan
melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu mulai dari penerapan
protokol CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability)
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di tempat wisata, serta mendukung optimalisasi kegiatan MICE (Meeting,
Incentive, Convention, and Exhibition) di Indonesia. Hal ini menjadi patokan
meningkatnya proyeksi wisata di Kalimantan Selatan.

Tabel IV. Kondisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun
2021-2025 dengan Tahun Perhitungan 2016-2020 (miliar rupiah)
Tahun
Katego
Lapangan
ri
Usaha
2016
2017
2018
2019*
2020**
Penyediaan
I
Akomodasi
338,09
361,88
387,83
415,31
400,08
Penyediaan
Makan
Minum
1.846,32 1.972,02 2.109,67 2.267,24 2.228,40
Jumlah
2.184,41 2.333,90 2.497,50 2.682,55 2.628,48
Sumber : BPS Prov. Kalsel Dalam Angka Tahun 2021
Penyedia Akomodasi dan Makan serta
Minum
2500
2000

2.267,242.228,40
2.109,67
1.972,02
1.846,32
Penyediaan
Akomodasi

1500
1000
500

338,09 361,88 387,83 415,31 400,08

Penyediaan
Makan Minum

0
2016

2017

2018 2019* 2020**

Berdasarkan dari tabel IV dan grafik menunjukkan adanya peningkatan
penyediaan akomodasi maupun penyediaan makan dan minuman yang dilihat dari
PDRB menurut lapangan usaha. Penyedia akomodasi di tahun 2016 sebesar Rp
338,09 (miliar rupiah) meningkat di tahun 2018 sebesar Rp 387,83 (miliar rupiah)
meskipun diprediksi akan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar Rp 415,
31 (miliar rupiah) serta tahun 2020 sebesar Rp 400,08 (miliar rupiah) meskipun
adanya penurunan prediksi dari tahun 2019 hingga 2020.
Penyediaan makan minuman tahun 2016 tercatat sebesar Rp 1.846,32
(miliar rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp 2.109,67 (miliar rupiah) di
tahun 2018. Angka sementara di tahun 2019 penyediaan makan minum akan
diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp 2.267,24 (miliar rupiah) meskipun
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adanya penurunan dari periode tahun 2019 ke 2020 dari angka sementara sebesar
Rp 2.228,40.
Sementara itu, melalui perhitungan kuadratis maka perhitungan untuk
proyeksi sektor penyedia akomodasi dan makan minum Prov. Kalimantan Selatan
untuk tahun 2021-2025 sebagai berikut :
1. Proyeksi Penyedia Akomodasi
Y = 391,568 + 17,741 X – 5,465 X2
Proyeksi 2021

: Rp 428,396 (dalam miliar)

Proyeksi 2022

: Rp 440,672 (dalam miliar)

Proyeksi 2023

: Rp 452,94 (dalam miliar)

Proyeksi 2024

: Rp 465,224 (dalam miliar)

Proyeksi 2025

: Rp 477,5 (dalam miliar)
Penyedia Akomodasi
2.715,88
2.632,03
2.548,17
2.464,32

2.380,46

2021

2022

2023

2024

2. Proyeksi Penyedia Makan Minum
Y = 2128,896 + 105,938 X – 22,083 X2
Proyeksi 2021

: Rp 2.380,461 (dalam miliar)

Proyeksi 2022

: Rp 2.464,316 (dalam miliar)

Proyeksi 2023

: Rp 2.548,171 (dalam miliar)

Proyeksi 2024

: Rp 2.632,026 (dalam miliar)

Proyeksi 2025

: Rp 2.715,881 (dalam miliar)

2025
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Penyedia Makan Minum
2.715,88
2.632,03
2.548,17
2.464,32
2.380,46

2021

2022

2023

2024

2025

Hasil perhitungan proyeksi terlihat jelas bahwa tren dari tahun 2021-2025
mengalami peningkatan baik dari segi penyedia akomodasi maupun penyedia
makan minuman. Artinya, makna angka proyeksi tersebut memberikan gambaran
dengan meningkatnya jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara akan
memberikan efek positif pada peningkatan PDRB Prov. Kalimantan Selatan dari
sektor lapangan usaha dan menjadi salah satu yang mempunyai prospek sebagai
sektor dominan bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan selain sektor
pertambangan, pertanian dan industri.
Perbaikan penanganan Covid-19 yang terus digalakan oleh pemerintah
diantaranya pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dan dunia
maka akan memberikan pemulihan dari berbagai sektor lapangan usaha
khususnya dari sektor pariwisata sebagai faktor pendukung dalam pemercepatan
pemulihan ekonomi nasional maupun daerah melalui transformasi struktruk
ekonomi yaitu primer, sekunder dan tersier khususnya Prov. Kalimantan Selatan.
Hal ini sesuai dengan Teori sektor yang diadopsi dari Fisher dan Clark yang
mengemukakan

bahwa

berkembangnya

wilayah

(atau

perekonomian

nasional/daerah) dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga
sektor utama, yakni primer, sekunder dan tersier. Kegiatan tiga sektor dalam
pembangunan pariwisata untuk mendukung konteks wisata halal perlu adanya
sasaran yang berfokus dan saling menunjang serta saling membutuhkan satu sama
lainnya, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan lebih terjamin (Rahardjo
Adisasmita, 2012, p. 83).
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3.

Analisis Potensi Wisata Halal Kalimantan Selatan
Provinsi

Kalimantan

Selatan

secara

geografis

memiliki

potensi

pemandangan alam seperti terdapat pulau sebanyak 182, disamping itu juga seni
dan budaya serta wisata religi sangat menjanjikan bagi daerah ini dalam
mengembangkan konsep wisata halal dengan menjual keunggulan dan
keunikannya. Salah satu keunggulan dan keunikan wisata Kalimantan selatan
dalam mendukung wisata halal sebagai objek kunjungan wisatawan dari segi
wisata alamnya diantaranya potensi sungai dengan adanya pasar terapung.
Pasar terapung merupakan salah satu ikon Kota Banjarmasin bahkan apabila
berkunjung ke Kalimantan Selatan para wisatawan tidak akan pernah melewatkan
konteks wisata sungai yang ditawarkan. Disamping itu juga, terdapat tiga pasar
terapung diantaranya Pasar Terapung Kuin, Pasar Terapung Siring yang
dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu (sebelum pandemi Covid-19) di Jl.
Piere Tendean berdekatan dengan ikon Banjarmasin lainnya yaitu menara
pandang dan patung bekantan, kemudian Pasar Terapung Lok Baintan sebagai
salah satu ikon Kalimantan Selatan dan paling ramai sebagai destinasi susur
sungai andalan serta sebagai warisan budaya Indonesia dengan memaparkan
konteks perdagangan di atas sungai sambil menikmati kemeriahan menjelang
fajar, pemandangan panorama sungai yang terpapar indah kemudian dihiasi
dengan interaksi pasar secara mikro antara penjual dan pembeli yang kemudian
transaksi pasar dilakukan diatas perahu tradisional (jukung/klotok) sambil
menikmati pemandangan alam selain berbelanja diatas sungai menggunakan
perahu.
Pasar terapung Lok Baintan yang berada tepat di Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar menawarkan keunikan yang berbeda jika dibandingkan dengan
pasar terapung kuin maupun siring. Keunikan pasar terapung Lok Baitan dapat
dilihat dari pembayaran yang dilakukan. Uang sebagai salah satu alat pembayaran
yang sah bukan sebagai alat pembayaran utama, tetapi bagaimana hasil bumi
mereka antara penjual dan pembeli bersepakat dari hasil yang dapat mereka
hasilkan seperti sayur-sayuran maupun buah-buahan yang ditawarkan. Konteks
wisata susur sungai memang sangat menjanjikan sebagai pendorong ekonomi
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kreatif sebagai aspek pemulihan ekonomi daerah masyarakat melalui wisata halal
yang ditawarkan melalui konsep pariwisata halal itu sendiri yang dibahas oleh
Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) ditambah sebelum adanya
pandemi Covid-19 yang melanda biasanya terdapat event-event atau festival
budaya atau sungai untuk menarik minat wisatawan baik lokal maupun
mancanegara.
Event-event atau festival sungai atau budaya biasanya diselenggarakan
oleh pemerintah daerah yang terletak di Jl. Piere Tendean Kota Banjarmasin
karena tempat serta lokasi yang strategis menjadi dasar alasan event tersebut
diselenggarakan di Pasar Terapung Siring hal ini sejalan dengan lokasi yang
berdekatan dengan Mesjid terbesar di Kalimantan Selatan yaitu Mesjid Raya
Sabilal Muhtadin, Menarang Pandang serta Pantung Bekantan sebagai salah satu
pemilihan faktor ekonomi sebagai basis kegiatan dalam mendorong pendapatan
masyarakat sekitar.
Tawaran-tawaran susur sungai dari menyusuri sungai Martapura maupun
tawaran untuk berwisata ke Pulau Kembang menjadi aspek yang dijual dalam
konteks wisata alam. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah: Al-‘Ankabut/29: 20,
dimana ayat tersebut menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi
untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil rahmat-Nya. Selain
konteks susur sungai yang ditawarkan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan
masjid terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari kunjungan
wisatawan yang akan melakukan shalat lima waktu maupun melepas penat dengan
melihat keindahan masjid yang terletak ditengah-tengah Kota Banjarmasin.
Kemudian, Wisata kuliner melalui event pasar terapung merupakan salah
satu kalender event wisata di Kalimantan Selatan yang wajib diikuti sebelum
pandemi Covid-19 melanda dunia. Event ini merupakan event dimana
terkumpulnya berbagai kuliner khas Banjar, kampung Banjar, pergelaran seni
budaya, serta hiasan jukung dan tanglong yang ikut memeriahkan wisata di
Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin.
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Pasar terapung Lok Baintan

Pasar Terapung Muara Kuin

Pasar Terapung Siring Piere Tendean.

Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin
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Menara Pandang Kota Banjarmasin

Patung Bekantan Kota Banjarmasin
Konteks wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun
mancanegara di Kota Banjarmasin selain menikmati susur sungai, keindahan
pasar terapung, keindahan mesjid terbesar di Kalimantan Selatan Kota
Banjarmasin memiliki wisata religi yang perlu dikunjungi karena sebagian besar
masyarakat Indonesia secara umum mayoritas beragama Islam maka biasanya
para wisatawan dapat mengunjungi wisata religi di Kota Banjarmasin diantaranya
Mesjid Sultan Suriansyah, Mesjid Jami Banjarmasin, Makam Pangeran Antasari,
Makam Datu Amin, Makam Sultan Suriansyah, dan Makam Guru Zuhdi.
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Mesjid Sultan Suriansyah (dibangun 1526-1550 M)

Mesjid Jami Sungai Jingah (1777 M)

Makam Pangeran Antasari (Wafat 1809 M)
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Makam Sultan Suriansyah

Makam Guru Zuhdi
Selain Kota Banjarmasin sebagai potensi Kalimantan Selatan dalam
mengembangkan wisata halal melalui keindahan sungai, Kabupaten Kotabaru
sebagai daerah di Prov. Kalimantan Selatan juga memiliki keindahan laut dan
pulau. Secara geografis Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten di Kalimantan
Selatan yang berada di ujung tenggara sehingga memiliki batas dengan Laut Jawa
di posisi Selatan, serta Selat Makasar di posisi timur. Hal ini menjadikan Kotabaru
memiliki potensi keindahan pantai dari laut dengan paparan keindahan alam
warna laut serta pesona bawah laut.
Wisata laut yang berada di Kabupaten Kotabaru seperti Pulau Samber Gelap
tepat berada di Kecamatan Sebuku. Pulau ini memiliki pemandangan yang indah
dimana terdapat pasir pantai yang putih dan lembut ditambah dengan air laut yang
jernih serta pesona bawah laut yang dapat dinikmati bagi para wisatawan untuk
melihat secara langsung pemandangan bawah laut, bukan hanya pemandangan
laut saja yang dapat dinikmati, akan tetapi wisatawan dimanjakan dengan melihat
secara langsung habitat penyu. Untuk mencapai ke lokasi Pulau Samber Gelap ini
perlu menyewa Speed Boad dari pelabuhan panjang Kotabaru.
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Pulau Samber Gelap
Goa Liang Udud merupakan salah satu destinasi yang patut dikunjungi
apabila berkunjung ke Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Kotabaru.
Objek wisata ini tepat berada di Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir
dengan luas  79.375 m2 tingginya 55 m yang di dalamnya memiliki tingkatan
hingga 7 tingkat.

Goa Liang Udud
Teluk Tamiang merupakan salah satu destinasi yang perlu dikunjungi. Teluk
ini mempunyai jarak tempuh sekitar 73 Km dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru.
Destinasi teluk tamiang mempunyai tempat yang bersih dan terumbu karang
dengan berbagai ragam pesisir yang bersih dihiasi dengan potensi alam yang
indah.
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Teluk Tamiang Kabupaten Kotabaru
Lokasi pantai yang berada di Teluk Aru merupakan destinasi yang wajib
dikunjungi bagi wisatawan. Daya tarik yang ditawarkan dari destinasi ini terdapat
ragam kuliner masyarakat yang sebagian besar dari nelayan. Biasanya terdapat
event-event yang terdaftar agenda tahunan seperti Katir Race sebagai salah satu
pesta rakyat sebagai ucapan syukur atas hasil nelayan yang berlimpah. Adanya
agenda Katir Race memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar
diantaranya selain meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat sekitar
juga dapat menangkat objek wisata lain disekitarnya seperti Pulau Kunyit.

Pantai Teluk Aru (Katir Race)
Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut memiliki destinasi yang tidak
kalah indahnya dan hanya berjarak 14 Km dari ibu kota Kabupaten Kotabaru.
Pantai gendambaan menawarkan keindahan alam dimana sebelah timur terdapat
gunung yang masih terpapar pepohonan hijau serta wisatawan dapat melihat
sebelah barat dengan menyaksikan matahari terbit, kemudian fasilitas pada Pantai
Gedambaan terdapat penyewaan fasilitas cottage serta tidak jauh dari fasilitas ini
tersedia warung-warung kuliner dan fasilitas kolam renang, banana boad dan
donat boad.
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Pantai Gedambaan
Selain wisata pantai dan laut, Kotabaru memiliki Siring Laut yang tepat
berada didepan Kantor Bupati Kotabaru. Siring Laut adalah destinasi wisata dan
ikon bagi Kotabaru yaitu terdapat ikon dua ikan todak kembar yang
menyemburkan air, kemudian terdapat gajebo yang menghadap ke laut dengan
hembusan angin dan pemandangan laut Kotabaru ditambah adanya wisata kuliner
dengan berbagai menu dari hasil laut dan tawar serta sejumlah makanan lainnya
dan dipanggung utama siring laut disuguhkan hiburan untuk masyarakat yang
senang bernyanyi maupun bermain musik, ditambah biasanya setiap Kamis
Malam terdapat bacaan ayat-ayat Suci Al-Quran dan shalawat yang disetel di
Siring Laut menambah keimanan yang berada disekitar objek wisata tersebut.
Rencana pembangunan Mesjid di atas laut juga telah diwacanakan bagi
pemerintah daerah dalam mendukung wisata serta menarik wisatawan untuk
datang ke Kotabaru.

Siring Laut
Dari pusat keindahan laut dan pantai Kabupaten Kotabaru juga memiliki
pegunungan salah satunya Gunung Mamake dan wisata Hutan Meranti sebagai
destinasi kekayaan sumberdaya alam dan destinasi objek wisata andalan daerah.
Gunung mamake salah satu destinasi wisata Paralayang pertama di Kalsel
sedangkan Hutan Wisata Meranti dapat menikmati keindahan Kotabaru yang
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sungguh mempesona dan pohon-pohon meranti menjulang tinggi nan hijau serta
udaha yang masih segar.

Gunung Mamake

Wisata Puncak Meranti

Selain destinasi wisata alam, Kotabaru juga memiliki wisata religi yang
banyak menyimpan potensi sebagai dorongan wisata halal diantaranya makam
Habib Husein (Tirawan), Raja Sigam, Pangeran Jaya Soemitra, Pangeran Abdul
Kadir. Kemudian Pangeran Syech Muhammad Nafis, Habib Akhmad (Tanjug
Pinggir Pantai), Habib Mukhsein (Seratak), KH M Hasan ( Beranga), Habib Farsi
( Kepayang, Langkang Baru), Habib Alwi (Sarangtiung), dan makam H Abdul
Hamid (Gunung Pahlawan Batuah).

Wisata Religi Kabupaten Kotabaru
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Provinsi Kalimantan Selatan yang religius membuat destinasi wisata religi
sebagai salah satu destinasi favorit bagi pelancong dari berbagai daerah sebagai
aspek yang menggambarkan local culture dan national culture. Biasanya sebagian
besar wisatawan yang melakukan wisata religi mengunjungi makam-makam wali,
lelulur, alim ulama yang memiliki kehebatan masing-masing sehingga dikalangan
masyarakat memberikan motivasi untuk memberikan berkah dan ikhlas dalam
melaksanakan tarikat serta keteguhan iman, berkah dan kekayaan lahir dan batin.
Konteks wisata religi Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari daerah
Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar merupakan daerah yang terkenal luas
dikalangan masyarakat dalam melaksanakan wisata religi salah satunya adalah
wisata religi Makam Guru Sekumpul yang tiap tahunnya dipadati jutaan jemaah
yang datang diberbagai daerah untuk hadir dalam haul ulama kharismatik di
Kalimantan Selatan.
Guru sekumpul atau dikenal. K.H. Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani
merupakan salah satu ulama kharismatik yang tersohor baik secara nasional
maupun internasional karena memiliki kharisma dan karomah yang luar biasa
sehingga menjadikan makam beliau menjadi salah satu tujuan destinasi wisata
religi di Kalimantan Selatan.

Makam Guru Sekumpul
Selain makam guru sekumpul, terdapat pula Makam Syekh Muhammad
Arsyad Al-Banjary di Kelampaian, dan Mesjid Al-Karomah di Martapura. Datu
Kelampaian atau dikenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah tokoh
ulama masyhur di zamannya, beliau merupakan kalangan Alawiyyin yang
silsilahnya merujuk hingga Rasulullah SAW. Banyak kitab-kitab beliau yang
dihasilkan diantaranya yang paling terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin. Kitab-
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kitab beliau merupakan kitab yang selalu dipakai dikalangan masyarakat baik
nasional maupun internasional sebagai pegangan hidup karena sesuai bagi
kehidupan sekarang.

Makam Datu Kelampayan
Potensi Mesjid Agung Al-Karomah merupakan salah satu destinasi yang
wajib dikunjungi bagi wisatawan religi. Mesjid ini terletak di Ibu Kota Kabupaten
Banjar yaitu Kota Martapura dan berdekatan dengan pasar martapura. Mesjid
Agung Al-Karomah didirikan dengan konsep Mesjid Agung Demak. Struktur
utama Masjid Jami’ Martapura terbuat dari kayu ulin. Kayu ini digunakan sebagai
bahan baku untuk dinding dan lantai masjid. Sementara atapnya berupa atap
tumpang yang berbentuk limas segi empat dan meruncing seperti kerucut. Atap
tumpang ini ditopang oleh empat buah tiang penyangga yang sebut dengan soko
guru dengan tinggi tiang sekitar 12 m.

Mesjid Agung Al-Karomah
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Wisata Kota Intan
Wisata kota Intan yang terletak di Martapura Kabupaten Banjar adalah salah satu
destinasi wisata Kalimantan Selatan dengan menyajikan berbagai kemilau
permata. Lokasi wisata Kota Intan bernama Pertokoan Cahaya Bumi Selamat
Martapura (CBSM). Lokasi destinasi intan sudah terkenal ke pelosok negeri
maupun internasional sehingga menjadikan objek wisata ini menjadi andalan bagi
pemerintah daerah untuk mengenalkan intan bagi masyarakat luas yang
berkunjung di Martapura.
Potensi lain yang dapat dikembangkan di Kalimantan Selatan, berupa wisata
budaya daerah sebagai bentuk kelestarian budaya dan daya tarik bagi wisatawan
serta wisata kuliner dengan memperkenalkan makanan asli daerah dari berbagai
daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Berbagai event wisata budaya
diperkenalkan di Kalimantan Selatan salah satu event tahunan berupa Maayun
Maulid yang dilaksanakan setiap 12 Rabiul Awal. Budaya ini diartikan
masyarakat dalam kegiatan mengayun anak (bayi) serta mengambil berkah atas
kelahiran junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Tari Sinoman
Hadrah merupakan kesenian yang memadukan qasidah dan seni tarian yang terdiri
dari 5-6 orang sebagai membacakan syair sekaligus sebagai penabuh rebana,
ditambah dengan pemutar payung ubur-ubur serta penari rudat yang berjumlah
20-30 orang, syair-syair yang disajikan oleh penarik Sinoman Hadrah merupakan
syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
4. Dampak Masyarakat Sekitar
Perkembangan wisata yang terorganisasi dengan baik dengan melibatkan
setiap unsur yang terlibat akan memberikan dampak yang positif bagi
perekonomian daerah dan dampak bagi masyarakat sekitar. Dalam perekonomian
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konteks makro adanya perubahan pendapatan merupakan proses multiplier.
Artinya, perubahan kegiatan ekonomi dari pengeluaran yang dilakukan oleh
wisatawan akan berdampak secara langsung, tidak langsung maupun dampak
lanjutan bagi ekonomi ditingkat lokal. Hasil perhitungan dampak ekonomi
masyarakat dengan adanya wisata sebagai dasar untuk mengembangkan konsep
wisata halal untuk mengidentifikasi dampak ekonomi serta kebocoran-kebocoran
yang terjadi, indirect dan iduced impact.
Hasil penilaian melalui persepsi wisatawan yang dilihat dari pengunjung,
pelaku usaha dan tenaga kerja dengan membagi sampel melalui area sampling
sebanyak 3 (tiga) daerah yang ditentukan maka secara umum persepsi masyarakat
dari segi tenaga kerja sebagai berikut :

Persepsi Tenaga Kerja Bagi Bekerja di Tempat Sekitar Wisata

Berdasarkan persepsi tenaga kerja terhadap tempat wisata cenderung
menunjukkan hal positif dimana hampir dari responden memberikan penilaian
baik dari sikap masyarakat sekitar di tempat wisata yang ramah, kemudian
keamanan menjadi penilaian yang sangat baik bagi tenaga kerja dalam
pandangannya karena keamanan adalah salah satu aspek terpenting dalam
menjaga objek wisata dari hal-hal yang tidak diinginkan. Disamping itu juga
penilaian akan tersedianya makanan halal di tempat wisata sudah cukup baik,
artinya seluruh tempat wisata yang menjajakan makanan atau minuman sudah
dipastikan ke halalannya meskipun belum tersertifikat oleh MUI karena mereka
beranggapan bahwa mayoritas tempat wisata tersebut adalah muslim.
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Keadaan mesjid, keadaan toilet, serta kebersihan akan objek wisata tidak
lepas dari penilaian persepsi tenaga kerja karena mesjid dan kebersihan adalah
salah satu yang diperhatikan bagi pengunjung wisatawan khususnya muslim
dalam menjalankan ibadah shalat 5 (lima) waktu. Masyarakat yang bekerja di
tempat wisata juga menilai perlu adanya tempat bermain anak, keadaan mesjid di
beberapa tempat wisata masih tidak tersedia mesjid, pramuwisata yang tersedia,
serta penilaian yang cukup akan aksebilitas dan keamanan juga menjadi faktor
penting yang perlu ditingkatkan.
Persepsi Pelaku Usaha Bagi Berusaha di Sekitar Objek Wisata

Pelaku usaha ditempat sekitar objek wisata memberikan penilaian sangat
baik pada kondisi di beberapa objek wisata pengambilan sampel, diantarnya
keadaan toilet, keadaan tempat duduk, tersedianya tempat makanan halal,
penyewaan peralatan mendapatkan penilaian sangat baik, sedangkan hampir
indikator keterpenuhan fasilitas objek wisata halal pelaku usaha memberikan nilai
yang baik. Namun, dari dibeberapa tempat wisata juga tidak terdapat fasilitas
sebagai pendukung kegiatan wisata halal.
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Persepsi Wisatawan di Tempat Objek Wisata Yang di Kunjungi
Wisatawan
12
10
8
6
4
2
0

Sangat Baik

Baik

Cukup

Buruk

Sangat Buruk

Tidak tersedia

Secara umum dari hasil penilaian persepsi wisatawan terhadap objek
wisata terlihat kondisi objek wisata dengan penilaian baik dan sangat baik.
Seluruh indikator fasilitas objek wisata mendapatkan nilai baik, sangat baik dan
cukup. Namun, ada beberapa objek wisata yang mendapatkan penilaian tidak
tersedia, misalnya keadaan penunjuk arah yang masih sangat minim, belum
adanya tempat bermain anak, masih minimnya daya tarik bagi tempat wisata.
Perhatian terhadap penilaian kondisi tempat wisata diberbagai objek wisata perlu
menjadi perhatian yang khusus dalam meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas
sebagai penunjang wisata halal. Sarana dan prasarana yang ditingkatkan
menjadikan atribut yang potensial dalam mengembangkan objek wisatawan baik
lokal, nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan pendapatan
daerah serta devisa bagi negara.

Dampak Ekonomi Masyarakat
Dampak ekonomi masyarakat secara konteks diukur berdasarkan total
yang dikeluarkan oleh wisatawan per hari ditempat lokasi wisata. Pengeluaran
yang dilakukan pengunjung di tempat wisata yang dikunjungi akan memberikan
dampak bagi masyakarat sekitar (lokal) maupun tenaga kerja sehingga
memberikan penghasilan bagi masyarakat yang bekerja di titik lokasi wisata atau
diluar lokasi wisata.
Total pengeluaran diestimasi dengan total pengeluaran sekali kunjungan
wisatawan. Pengeluaran dihitung berdasarkan total yang dikeluarkan saat berada
ditempat wisata. Secara umum, sebagian transaksi yang dilakukan oleh wisatawan
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bukan hanya terjadi di tempat wisata, tetapi juga terjadi diluar tempat wisata.
Konteks ini secara makro dinamakan dengan kebocoran ekonomi (economic
leakage).
Tabel V. Proporsi Pengeluaran Wisatawan di Tempat Wisata
Rata-Rata
Persentase
Biaya
Pengeluaran
(%)
(Rp)
Pengeluaran di Luar
Wisata
Konsumsi
83.750
13,77
Pembelian Souvenir
95.833
15,75
Biaya Penginapan
60.625
9,96
Biaya Perjalanan
208.958
34,35
Kebocoran
449.166
73,83
Pengeluaran di Dalam
Wisata
Konsumsi
77.391
12,72
Tiket Masuk
1.708
0,28
Pembelian Souvenir
25.625
4,21
Sewa Alat
10.417
1,71
Biaya Parkir
2.792
0,46
Biaya Toilet
875
0,14
Penginapan
40.417
6,64
Total Pengeluaran di
Lokasi
159.225
26,17
Rata-Rata
Pengeluaran/Kunjunga
n
608.392
100,00
(Rp/Hari/Org)
Berdasarkan dari data proporsi pengeluaran wisatawan menunjukkan
terjadi kebocoran (economic leakage) paling besar pengeluaran yang dilakukan
wisatawan adalah biaya perjalanan yang dilakukan sebesar 34,35%, pembelian
souvenir diluar tempat wisata sebesar 15,75%, dan konsumsi sebesar 13,77% atau
secara umum persentase yang dikeluarkan oleh wisatawan diluar objek wisata
sebesar 73,83%. Artinya, makna angka tersebut memperjelas dari bahwa sebagian
besar wisatawan melakukan kegiatan wisata lebih banyak dilakukan diluar wisata.
Kondisi tersebut didorong dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi
sehingga berpengaruh terhadap pengeluaran wisatawan karena objek wisata
seperti souvenir dan tempat makan serta minum sebagian besar ditutup.
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Pengeluaran secara umum bagi wisatawan di tempat wisata secara
keseluruhan sebesar 26,17%. Pengeluaran terbesar wisatawan yaitu pada
konsumsi sebesar 12,72%, penginapan sebesar 6,64%, pembelian souvenir sebesar
4,21%. Makna angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah atau
pengelola objek wisata melalui Dinas Pariwisata perlu perbaikan fasilitas wisata
untuk meningkatkan daya tarik sehingga berdampak terhadap ekonomi
masyarakat sekitar meskipun di masa pandemi covid-19. Kondisi-kondisi tersebut
sebagai sasaran bagi objek wisata memberikan potensi pendapatan daerah dengan
meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal, nasional dan internasional.
Tabel VI. Proporsi Pelaku Usaha di Tempat Wisata
Rata-Rata
Pengeluaran
Komponen
(Rp)
Persentase(%)
Upah Karyawan
25.000
5,97
Biaya Sewa Toko
15.417
3,68
Pembelian bahan
baku
23.958
5,72
Biaya Operasional
20.625
4,92
Pengembalian Kredit
Bank
50.000
11,94
Kebutuhan Pangan
Harian
40.625
9,70
Transportasi Lokal
11.125
2,66
Pajak dan Retribusi
232.147
55,42
Total Pengeluaran
418.897
100
Proporsi pelaku usaha adalah dampak ekonomi tidak langsung yang
dilakukan

ditempat

wisata.

Berdasarkan

dari

data

kebocoran

tersebut

menunjukkan dari pengambilan kredit bank sebesar 11,94%, transportasi lokal
sebesar 2,66%, dan Pajak serta retribusi yang harus dibayarkan sebesar 55,42%.
Besaran kebocoran yang terjadi karena kewajiban seperti pajak dan retribusi yang
harus dibayarkan serta adanya pengembalian kredit ke bank setiap bulan.
Pembayaran pajak dan retribusi yang perlu dibayarkan kepada pemerintah
daerah sebagai bentuk usaha pelaku usaha terdaftar secara formal, pelaku usaha
tersebut dengan berbagai tempat wilayah seperti wilayah makam guru sekumpul,
wisata intan, pasar terapung, siring laut, dan pantai gendambaan yang bersifat
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usaha kecil, mikro, dan menengah. Unit usaha yang ditawarkan berbagai macam
dari unit usaha makan dan minuman, souvenir dan pedagang.
Indirect Impact yang terjadi dapat dilihat dari proporsi bagi tempat wisata
seperti Kebutuhan Pangan sebesar 9,70%, upah karyawan sebesar 5,97%, serta
biaya terendah yang dikeluarkan pelaku usaha adalah biaya sewa toko yang
bervariasi sebesar 3,68%. Berdasarkan data tersebut inderect impact sebagian
besar pelaku usaha adalah pada kebutuhan pangan di tempat wisata dan upah
karyawan yang perlu dibayarkan.
Tabel VII. Proporsi Tenaga Kerja di Tempat Wisata
Komponen
Kebutuhan Pangan
Harian
Transportasi Lokal
Biaya Kredit Bank
Total

Rata-Rata
Pengeluaran (Rp)

Persentase

14.444
10.089
0
82.628

17,48
12,21
0,00
100

Proporsi tenaga kerja di tempat wisata merupakan dampak ekonomi
induksi selain dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak ini didasarkan
pengeluaran yang dilakukan oleh tenaga kerja ditempat wisata. Data menunjukkan
pengeluaran yang terbesar tenaga kerja yaitu komponen kebutuhan pangan harian
di tempat wisata sebesar 17,48% atau Rp 14.444 per hari, sedangkan sisanya
sebesar 12,21% terletak pada transportasi lokal. Kondisi transportasi lokal yang
rendah disebabkan karena sebagian besar tenaga kerja berasal sekitar tempat
wisata.
Berdasarkan kondisi dari tabel VII tersebut menunjukkan pengeluaran
tenaga kerja tidak lebih besar dari rata-rata pendapatan yang dihasilkan tenaga
kerja dari tempat wisata. Rata-rata pendapatan tenaga kerja yang dihasilkan dalam
satu hari Rp 58.095,00 dengan kata lain harapan sisa dari pendapatan bersih
tersebut dapat mencukupi kebutuhan diluar dari keperluan ditempat wisata.

Tabel VIII. Nilai Multiplier Effect
Kriteria
Keynesian Local Income Multiplier
Ratio Income Multiplier Tipe I

Nilai Multiplier
1,09
3,63
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Ratio Income Multiplier Tipe II

4,15

Berdasarkan hasil dari nilai multiplier effect tersebut menunjukkan
Keynesian Local Income Multiplier bernilai 1,09 yang memiliki arti jika setiap
terjadi peningkatan pengeluaran wisatawan sebesar Rp 1, maka akan berdampak
terhadap peningkatan langsung terhadap perekonomian masyarakat sekitar sebesar
Rp 1,09. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa memberikan dampak ekonomi
secara langsung bagi masyarakat karena nilai multiplier >1.
Nilai Ratio Income Multiplier Tipe I menunjukkan sebesar 3,63 yang
artinya, setiap kenaikan Rp 1 penerimaan unit usaha maka akan menyebabkan
peningkatan pendapatan tenaga kerja sekitar (pendapatan pemilik usaha dan upah
tenaga kerja) sebesar Rp 3,63. Sedangkan untuk nilai Ratio Income Multiplier
Tipe II menunjukkan nilai multiplier sebesar 4,15 yang memiliki arti jika
peningkatan unit usaha sebesar Rp 1 maka akan menyebabkan kenaikan
pendapatan pemilik usaha, tenaga kerja, pengeluaran konsumsi tenaga kerja
ditingkat lokal.
Berdasarkan dari hasil ketiga nilai multiplier tersebut dapat disimpulkan
bahwa keberadaan wisata baik alam, budaya, dan religi yang pengambilan sampel
dilakukan 3 (tiga) daerah yaitu Banjarmasin, Kab. Banjar, dan Kab. Kotabaru
menunjukkan keberadaannya memberikan efek domino yang positif bagi
perekonomian masyarakat lokal, karena potensi-potensi yang ditawarkan bagi
wisatawan meskipun di masa pandemi akan terus berkembang seiring dengan
bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata
dengan besaran Rp 1,8 Juta akan menggeliatkan wisata di Kalimantan Selatan. hal
ini dapat dilihat dari hasil multiplier Ratio Income Multiplier Tipe I dan Ratio
Income Multiplier Tipe II. Konteks ini jelas bahwa mendorong pariwisata di masa
pandemi dan perbaikan fasilitas wisata dalam mendukung wisata halal perlu
ditingkatkan lagi sebagai sasaran wisatawan muslim baik lokal, nasional maupun
internasional.

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga rumusan tersebut bahwa dari segi
proyeksi atau prospek perkembangan wisata di Kalimantan Selatan sangat
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menjanjikan dalam meningkatkan jumlah wisatawan lokal, nasional maupun
internasional serta peningkatan pendapatan yang dilihat dari PDRB Harga
Konstan 2000 menurut lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan
serta minuman. Hal ini terlihat jelas hasil proyeksi yang menunjukkan tren
kenaikan dari target yang ditetapkan. Target dari proyeksi yang ditetapkan
tersebut perlu peran pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas wisata untuk
menambah minat masyarakat berkunjung di Kalimantan Selatan. Objek wisata
yang memadai dengan fasilitas yang lengkap menjadikan wisata sebagai value
added dalam mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar wisata.
Secara garis besar, jumlah wisatawan Kalimantan Selatan dengan melihat
dari data proyeksi tersebut menunjukkan potensi ekonomi daerah di sektor wisata
artinya potensi ekonomi penghasil pendapatan daerah bukan hanya dari sisi sektor
pertanian maupun pertambangan tetapi ada alternatif pergeseran struktur ekonomi
daerah karena potensi wisata memberikan peluang yang besar bagi pembukaan
kesempatan kerja, meningkatkanya pendapatan masyarakat serta dapat menekan
angka pengangguran di Kalimantan Selatan. Potensi ekonomi melalui wisata
dapat terjadi dengan penggunaan sumberdaya yang ada kemudian dapat
memberikan manfaat baik sektor primer, sektor tersier, dan di sektor sekunder
(Nugroho dan Dahuri, 2012, p. 56).
Dalam mendukung terwujudnya realisasi wisatawan yang datang di
Kalimantan Selatan berdasarkan data proyeksi tersebut dalam konteks
perkembangan wisata halal berdasarkan konsep pariwisata halal oleh Tim
Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) diantaranya dengan kategori
destinasi pariwisata salah satunya (alam, budaya, buatan) perlu indikator
diantaranya perlu adanya aktivitas wisata,seni, budaya yang tidak mengarah pada
pornoaksi dan kemusyrikan, perlu adanya penyelenggaraan festival halal, perlu
adanya pramuwisata yang berpakaian sopan serta daya tarik wisata pantai, religi,
alam, budaya yang tidak mengandung unsur kemusyirakan. Perbaikan fasilitas
dan event-event yang terus digalakan dalam meningkatkan wisatawan maka target
dari data proyeksi dapat terealisasi dengan baik ditambah potensi Kalimantan
Selatan yang lengkap baik dari segi pemandangan pantai, laut, alam, budaya serta
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banyaknya ziarah (wisata religi) yang tersebar diberbagai daerah di Provinsi
Kalimantan Selatan.
Dalam meningkatkan perekonomian daerah serta masyarakat sekitar
banyak potensi usaha yang dapat digerakan diantaranya usaha jasa misalnya
penyedia jasa biro perjalanan wisata (alam, budaya, religi), jasa agen perjalanan
wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, jasa impresariat, jasa informasi wisata
dan jasa konsultasi pariwisata. Hasil wawancara dengan informan dari Dinas
Pariwisata Kabupaten Kotabaru, Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, serta Dinas
Pariwisata Kabupaten Banjar “ Menyatakan bahwa untuk saat ini belum
tersedianya biro perjalanan wisata, jasa pramuwisata “ yang mengarahkan
wisatawan untuk melihat keindahan alam, budaya dan religi.
Temuan-temuan dari hasil penelitian lainnya diantaranya bahwa terdapat
potensi luar biasa yang lengkap serta telah memenuhi kriteria dari Tim Percepatan
Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) dalam menggerakan wisata halal. Potensi
alam, budaya, dan religi yang dapat ditemui di Kabupaten Kotabaru. Destinasi
wisata sesuai hasil penelitian yang dapat dikunjungi di Kabupaten Kotabaru
misalnya Gunung Jambangan, Samber Gelap, Goa Liang Udud, Teluk Tamiang,
Goa Batu Tunggal, Siring Laut, Pantai Gedambaan, wisata Hutan Meranti dam
Tumpang Dua adalah salah satu destinasi alam. Disamping itu juga, di Kabupaten
Kotabaru memiliki budaya yang dilestarikan misalnya Titi Tali dan Tari Mayang
Kencana.
Kota Banjarmasin yang dikenal dengan seribu sungai dan pasar
terapungnya kemudian ziarah (wisata religi) seperti ke makam kerajaan-kerajaan
Banjar : Makam Sultan Suriansyah, Pangeran Antasari, dan Datu Amin serta
makam ulama besar Guru Zuhdi merupakan potensi wisata halal yang dapat
dikembangkan di Kota Banjarmasin yang juga memiliki prospek bagi
perkembangan wisata di Kalimantan Selatan sebagai destinasi yang wajib
dikunjungi.
Selain Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar juga
memiliki potensi wisata religi yang memberikan jumlah wisatawan terbanyak bagi
Provinsi Kalimantan Selatan. Haul Guru Sekumpul yang diselenggarakan tiap
tahun dengan menyerap wisatawan >1.000.000 pengunjung memberikan bukti
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sekumpul mempunyai daya tarik wisata halal dan menjadi pusat perkembangan
wisata halal di Kalimantan Selatan, bukan hanya makam guru sekumpul sasaran
pengunjung selanjutnya di Kota yang berjuluk serambi mekah ini adalah makam
Datu Kelampayan, dua makam ulama-ulama dalam sejarahnya luar biasa hal ini
dapat memiliki potensi-potensi religi yang dapat dikembangkan, namun hasil dari
persepsi masyarakat baik pengunjung, pelaku usaha dan tenaga kerja fasilitas
seperti aksebilitas dan sarana dan prasana pembuangan air masih sangat minim
diberbagai tempat wisata religi ditambah dengan akses penunjuk arah wisata di
Kabupaten Banjar yang masih sangat minim. Hal ini harus menjadikan perhatian
serius bagi pemerintah daerah dalam menyediakan segala bentuk fasilitas bagi
para wisatawan yang berkunjung.
Menurut Konferensi Islam mendefinisi secara terminology wisata halal
merupakan Islamic Tourism antara Islam dan pariwisata didasari pada ayat AlQur’an yang tercantum dalam (QS. Al-Ankabut/29:20) artinya manusia memang
dianjurkan untuk berwisata atau melakukan perjalanan sebagai pelajaran dari
ciptaan Allah. Ekonomi islam juga mengajarkan hidup mengenai kebahagian
manusia lahir dan batin karena kebutuhan manusia menurut islam adalah aldharuriyyah, al-hajiyah, dan al-ishaniyyah.

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil
sebagai berikut :
1. Proyeksi perkembangan wisata yang dilihat dari jumlah wisatawan,
penyediaan akomodasi serta makan dan minum menunjukkan adanya
kenaikan jumlah wisatawan baik lokal, nasional dan internasional dari
Tahun 2021-2025 seiring dengan perbaikan penanganan pandemi Covid19.
2. Potensi ekonomi wisata halal di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat
dari wisata alam, budaya dan religi yang mempunyai prospek yang
menjanjikan sebagai sumber perekonomian daerah khususnya wisata
religi yang menjanjikan sebagai aspek dalam menyerap daya tarik
wisatawan lokal, nasional dan internasional.
3. Dampak masyarakat sekitar dengan adanya wisata memberikan pengaruh
yang berarti bagi perkembangan perekonomian masyarakat sekitar wisata
yang dilihat dari nilai Keynesian Local Income Multiplier, Ratio Income
Multiplier Tipe I dan II.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka rekomendasi penelitian
ini sebagai berikut :
1. Bagi pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dalam mendukung daya tarik
wisatawan perlu adanya promosi baik secara online, media massa dan media
cetak dengan memuat keunggulan dan potensi wilayah masing-masing serta
melengkapi fasilitas yang diperlukan sesuai dengan Panduan dari Tim
Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) dan melaksanakan eventevent dan festival (life style) yang mengarah kepada prinsip-prinsip wisata
halal.
2. Bagi masyarakat sekitar. Perlu perencanaan, inovasi dan kreatifitas dari
masyarakat sekitar dalam menyusun usaha yang dapat dikembangkan
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disekitar

wisata

sebagai

aspek

dalam

meningkatkan

perekonomian

masyarakat.
3. Bagi penelitian selanjutnya. Perlu penelitian yang mengarah kepada studi
kelayakan wisata halal dan konsep wisata halal yang diperlukan sehingga
dapat dikembangkan bagi daerah, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan
dengan menonjolkan potensi wisata masing-masing wilayah.
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