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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini konsep halal sudah menjalar ke berbagai sektor dalam kehidupan 

manusia. Konsep halal menjadi sebuah trend yang mendunia, tidak hanya pada 

makanan, minuman, keuangan, kosmetik, industri, fashion. Baru baru ini konsep 

halal mulai masuk pada sektor pariwisata yang merupakan gaya hidup masa kini. 

Konsep Halal Tourism merupakan pengembangan pariwisata dengan nilai islami 

dan ramah bagi seorang muslim baik dari segi prinsip maupun segala aktivitas 

yang ada dalam pariwisata tersebut. Tidak hanya mengenai penyajian halal food, 

konsep Halal Tourism juga memungkinkan wisatawan untuk mendapatkan service 

yang halal seperti informasi mengenai waktu beribadah, penentu arah kiblat, 

tempat beribadah, penyediaan makanan dan minuman halal, bahkan kolam renang 

terpisah bagi perempuan dan laki-laki. 

Berdasarkan data dari BBC tahun 20121, wisatawan Muslim 

menghabiskan sekitar €102 pada tahun 2011 dan diperkirakan akan meningkat 

sebesar €156 pada tahun 2020 di Eropa. 9 dari 10 orang berpendapat bahwa 

keyakinan mereka berpengaruh pada apa yang akan mereka beli.  Berdasarkan 

1 Navid Akhtar, The rise of the affluent Muslim Traveller, BBC, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/magazine-19295861 (04/02/2017,14.34 WIB) 

http://www.bbc.com/news/magazine-19295861
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Pew Research Center2, menunjukkan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan 

kelompok agama mayoritas di dunia tahun 2010-2015. Penduduk muslim 

memiliki pertumbuhan yang cukup pesat sehingga tak heran jika konsep Halal 

Tourism menjadi peluang yang cukup besar bagi pelaku bisnis. 

Tabel 1.1 :  Jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok 

agama mayoritas di dunia tahun 2010-2015 

 

Sumber: Pew Research Center3 

Halal Tourism lebih berkembang pada negara dengan mayoritas non-

muslim seperti New Zealand, Australia, Jepang.4 Disisi lain, Indonesia sebagai 

negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim tentu memiliki peluang yang 

sangat besar untuk mengembangkan konsep tersebut. Aturan-aturan yang ada 

                                                           
2 The Future of World Religions; Population Growth Projections, 2010-2050, diakses dalam 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ (30/03/2017, 22:09 WIB) 
3 Ibid. 
4 Halal Tourism Developed More in Non-Muslim Countries, Tourism Review, diakses dalam 

http://www.tourism-review.com/halal-tourism-non-muslim-countries-developed-more-news3948 

(18/07/17, 21.27 WIB) 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://www.tourism-review.com/halal-tourism-non-muslim-countries-developed-more-news3948
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dalam konsep Halal Tourism bahkan telah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan 

dalam negara bermayoritas penduduk muslim ini. Selain itu, Indonesia juga 

memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Kebudayaan 

serta keanekaragaman yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan mancanegara. 

Hal ini tentunya memudahkan pemerintah daerah untuk lebih 

mengembangkan konsep Halal Tourism di Indonesia. Kementrian pariwisata 

Indonesia berupaya mengembangkan Halal Tourism melalui kajian yang telah 

dilakukan di dua kota yang berbeda, yaitu Aceh dan Manado. Kajian itu dilakukan 

untuk melihat bagaimana potensi Halal Tourism di dua wilayah yang memiliki 

karakteristik yang berbeda. Mengingat Aceh dan Manado memiliki karakteristik 

yang sangat berbeda. Berbagai daerah di Indonesia sudah mengembangkan 

konsep Halal Tourism, salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat5. Pada Januari 

2017, Kementrian Pariwisata Indonesia menobatkan tiga provinsi di Indonesia 

sebagai model Halal Tourism, yaitu NTB, Aceh, dan Sumatera Barat.6 Alasan 

pemerintah menobatkan tiga provinsi ini sebagai model wisata halal karena 

memiliki penduduk pemeluk islam sebagai mayoritas penduduknya, serta 

penerapan agama islam di daerah ini lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.  

Secara geografis NTB merupakan provinsi yang terdiri dari 2 pulau besar 

yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pusat pemerintahan provinsi NTB 

terletak di Kota Mataram, Pulau Lombok. Jumlah penduduk muslim di NTB pada 

                                                           
5 Selanjutnya akan ditulis NTB. 
6 Aceh, Sumbar, dan NTB jadi Model Halal Tourism di Indonesia, Kementrian Dalam Negeri, 

diakses dalam http://www.kemendagri.go.id/news/2017/01/05/aceh-sumbar-dan-ntb-jadi-model-

wisata-halal-di-indonesia (04/04/2017, 07.22 WIB) 

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/01/05/aceh-sumbar-dan-ntb-jadi-model-wisata-halal-di-indonesia
http://www.kemendagri.go.id/news/2017/01/05/aceh-sumbar-dan-ntb-jadi-model-wisata-halal-di-indonesia
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tahun 2014 sebanyak 4.599.892 jiwa.7 Ada lima titik yang menjadi pintu 

masuknya wisatawan menuju NTB yaitu; Lombok International Airport, 

Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Sape, Pelabuhan Bima, dan Bangsal. Provinsi ini 

menempatkan pariwisata sebagai prioritas kedua setelah pertanian dalam 

pembangunan daerah. Dengan potensi  sumber daya alam yang indah dan 

melimpah, objek wisatanya yang relatif masih alami, NTB memiliki peluang 

menjadi Daerah Tujuan Wisata andalan bagi Indonesia.  

Pada World Halal Tourism 2016 yang diselenggarakan oleh International 

Travel Week AbuDhabi, NTB meraih tiga awards8 (World’s Best Halal Beach 

Resort, World’s Best Halal Travel Website, World’s Best Halal Honeymoon 

Destination). Hal tersebut secara tidak langsung dapat memberikan dampak 

kepada NTB. Salah satu dampak yang terlihat adalah peningkatan jumlah 

wisatawan yang masuk ke NTB. Akhirnya pemerintah NTB lebih berusaha untuk 

melakukan berbagai macam program dan promosi demi membangun citra Halal 

Tourism. Melihat besarnya jumlah wisatawan yang masuk, pemerintah daerah 

mulai melakukan pembenahan infrastruktur umum. Melakukan berbagai macam 

promosi melalui media online, elektronik, maupun massa. Berbagai acara seperti 

festival Bau Nyale, Lombok Sumbawa Great Sale, dan Festival Pesona Tambora 

juga menjadi daya tarik yang disuguhkan oleh NTB. 

 

 

                                                           
7 Banyaknya Umat Beragama Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB, tahun 2013-2014, diakses 

dalam http://ntb.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/76 (18/07/17, 09.25 WIB) 
8 The World Halal Tourism Awards 2016 Winners, diakses dalam http://itwabudhabi.com/halal-

awards/2016-winners.html (18/07/17, 09.35 WIB) 

http://ntb.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/76
http://itwabudhabi.com/halal-awards/2016-winners.html
http://itwabudhabi.com/halal-awards/2016-winners.html


5 
 

Tabel 1.2 : Wisatawan yang datang ke NTB tahun 2013- 2015 

 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB9 

Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Promosi Pariwisata 

Daerah NTB (BPPD-NTB)10 berusaha untuk membuat NTB memiliki citra positif 

sebagai destinasi Halal Tourism. Meskipun NTB mengembangkan konsep Halal 

Tourism pada daerahnya, bukan berarti aturan ketat syariah Islam akan diterapkan 

disini. Halal Tourism berfokus pada layanan wisata yang diberikan seperti 

penyediaan tempat ibadah, penunjuk arah kiblat, pengingat waktu ibadah, 

penyediaan makanan halal. Jumlah tempat ibadah yang terbilang banyak11, 

termasuk restoran yang menyediakan makanan dan minuman halal. Halal Tourism 

                                                           
9 Angka Kunjungan Wisatawan Ke Nusa Tenggara Barat, diakses dalam 

http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/angka-kunjungan-wisatawan-ke-ntb/ (18/07/17, 09.41 WIB) 
10 Selanjutnya akan ditulis menjadi BPPD-NTB 
11 Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB, 2013-2014, diakses 

dalam http://ntb.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/78 (18/07/17, 09.53 WIB) 

http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/angka-kunjungan-wisatawan-ke-ntb/
http://ntb.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/78
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akan menjadi produk pariwisata tambahan yang akan diterapkan pada provinsi 

NTB tanpa mengganti produk dan jasa pariwisata konvensional.  

Produk dan jasa pariwisata konvensional akan tetap ada di NTB. Halal 

Tourism sebagai produk pariwisata tambahan menetapkan empat bidang sebagai 

pilihan yaitu,  hotel, restoran, biro perjalanan dan spa. Pemerintah daerah 

memperkuat citra NTB sebagai desrinasi Halal Tourism dengan melakukan 

sertifikasi halal bagi jasa pariwisata, hotel, restoran, dan produk-produk olahan. 

Untuk itu BPPD-NTB perlu mengkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat 

serta calon wisatawan baik domestik maupun internasional. Dengan begitu NTB 

dapat dikenal sebagai pilihan destinasi Halal Tourism yang ramah bagi wisatawan 

muslim. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Brand Communication dalam 

Membangun Citra Halal Tourism Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi pada 

Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat)”. Peneliti ingin 

menggambarkan & mengungkapkan bagaimana implementasi brand 

commonication dalam membangun citra Halal Tourism yang dilakukan oleh 

BPPD-NTB. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, dapat disimpulkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Brand 

Communication dalam membangun citra Halal Tourism oleh BPPD-NTB? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan 

implementasi brand communication dalam membangun citra halal tourism oleh 

BPPD-NTB. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan 

wawasan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi serta dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu dapat memperluas kajian Ilmu 

Komunikasi yang berfokus pada implementasi brand communication dalam 

membangun citra halal tourism provinsi NTB. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam kemajuan kajian 

pariwisata bagi BPPD-NTB dalam mengembangkan brand communication untuk 

membangun citra Halal Tourism pada provinsi NTB. 

 


