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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Globalisasi sebagai proses integrasi dunia disertai ekspansi pasar yang 

didalamnya banyak implikasi bagi kehidupan manusia dewasa ini mempunyai 

arus yang semakin meningkat.1 Hal ini terutama terjadi pada bidang ekonomi dan 

teknologi, dimana menyebabkan semakin eratnya hubungan antara negara-negara 

yang ada. Globalisasi dapat juga diartikan sebagai fenomena mengaburnya batas-

batas negara secara konvensional. Kemajuan yang terjadi khususnya pada bidang 

transportasi, membawa perubahan menjadi lebih mudah dan lebih murah. Hal 

tersebut berakibat pada peningkatan daya mobilitas masyarakat internasional. 

Mobilitas semakin tinggi dan mantap karena lebih mudah dikelola sehingga 

berpengaruh pada bertambahnya arus migrasi.2 Mobilitas inilah yang kemudian 

memiliki dampak diberbagai aspek-aspek lain dalam globalisasi, aspek ekonomi 

adalah salah satu yang paling signifikan. Pergerakan masuk dan keluarnya 

individu-individu ke wilayah-wilayah tertentu diluar dari negaranya secara legal 

pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya aktivitas berwisata. 

 

                                                             
1Tadjudin Noer Effendi, 2003,  Globalisasi dan Kemiskinan, Jurnal Sosial dan Ilmu 

Politik Vol.7, No.2, Yogyakarta : Politik UGM, hal.141. 
2Jagdish Bhagwati, 2004,  In  defense  of   Globalization, New York: Oxford, hal.173. 
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Salah satu industri global yang penting saat ini ialah pariwisata.3 

Pariwisata dikenal sebagai kontributor potensial dalam sektor ekonomi 

berdasarkan pengalaman panjang banyak negara yang menggantungkan 

peningkatan ekonomi nasionalnya pada industri ini.4 Aktivitas di sektor pariwisata 

merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapat 

negara, merangsang datangnya investasi yang lebih besar dalam hal pembangunan 

infrastruktur yang pada akhirnya dapat meningkatkan standar hidup suatu negara.5 

Tidak membutuhkan investigasi  empiris  untuk membuktikan  hal  ini, secara 

sederhana dapat terlihat dari arus wisatawan baik regional dan transnasional, 

jumlah penerbangan, hotel, dan sebagainya. Persinggungan antara mobilitas 

manusia, ruang geografis,  perbedaan waktu, biaya penerbangan yang terjangkau, 

dan terus dibukanya  destinasi  pariwisata  baru secara jelas terbingkai oleh faktor 

politik dan ideologi yang menghasilkan keuntungan ekonomi.6  

Persaingan yang ketat dari negara-negara yang sama-sama menargetkan 

kunjungan wisatawan mancanegara berdampak pada terbentuknya berbagai 

macam inovasi dan beragamnya promosi atas masing-masing identitas yang 

dimiliki. Salah satu bentuk inovasi yang sengaja dibentuk oleh pemerintah adalah 

penambahan identitas “Islami” pada industri pariwisata yang ditawarkan. 

Namanya ialah Halal (Islamic) tourism atau disebut muslim friendly atau muslim 

                                                             
3 Hooi Hooi Lean, Sio Hing Chong, and Chee Wooi Hooy, 2014,  Tourism  and  

Economic Growth: Comparing Malaysia and Singapore, Int. Journal of Economics and 

Management 8 (1):139-157, hal.139.  
4 Ibid, hal.140. 
5 Maryetti dkk, 2018, Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di 

Sekitar Objek Wisata The Lodge Maribaya Kbupaten Bandung Barat,  Jurnal Sains Terapan 

Pariwisata, Vol.3, No.2.p.269-278, hal.269. 
6Peter M. Burns & Marina Novelli, 2007, Tourism and Politics: Global Frameworks and 

Local Realities, Oxford: Elsevier, hal.22. 
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turism. Inovasi semacam ini bertujuan untuk menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke suatu negara dengan cara  menyediakan destinasi dan segala 

fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan khususnya wisatawan muslim (ramah 

muslim).  

 Halal tourism atau pariwisata syariah yang dimaksud disini ialah 

menerapkan sebuah sistem pada lembaga, instansi, maupun perusahaan yang 

pelaksanaanya menerapkan hukum islam, pariwisata halal akan menjadi perhatian 

utama para pelaku bisnis baik industri negara maupun swasta karena melihat 

prospek yang menjanjikan kedepannya. Industri pariwisata sendiri harus sesuai 

dengan prinsi-prinsip syariah yang diaplikasikan pada atraksi (destinasi wisata), 

aksesibilitas (pelayanan), dan akomodasinya (fasilitas makan dan minum)7. 

Prinsip syariah yang berkembang merupakan alternatif bagi wisatawan yang ingin 

tetap menjalankan segala sesuatunya berada di koridor syariat Islam. Prinsip 

pariwisata syariah memudahkan wisatawan dalam kepastian dan penjaminan 

kehalalan makanan yang dikonsumsinya. 

Munculnya pariwisata halal tidak bisa dilepaskan dari inovasi dan potensi 

negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Oganization of Islamic 

Cooperation (OIC), beberapa negara anggota OIC menjadi pemain utama 

sekaligus konsumen terbesar dalam industri halal tourism mengingat potensi dari 

populasi Muslim yang terus berkembang. Merujuk pada State of the Global 

Islamic Economy Report (2016), pasar perjalanan Muslim global bernilai sekitar 

US$140 miliar (tidak termasuk haji dan umrah) di tahun 2013 yang 

                                                             
7 A Suherlan,. 2012, Laporan Akhir Analisa Wisatawa Timur Tengah, hal.81. 
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merepresentasikan 11,5 persen dari pengeluaran global. Jumlah kedatangan 

wisatawan internasional di negara-negara anggota OIC meningkat dari 156,3 juta 

di tahun 2009 menjadi 174,6 juta pada tahun 2013 yang setara dengan 16,1 persen 

jumlah di tingkat global. Pada tahun 2013, wisatawan tersebut menghasilkan 

pendapatan yang diterima oleh negara-negara anggota OIC sebesar US$144 miliar 

yang sesuai dengan 12 persen total penerimaan pariwisata global. Top 10 negara-

negara anggota OIC penerima pendapatan tertinggi dari pariwisata halal 

internasional (Malaysia, Turki, UEA, Saudi Arabia, Qatar, Indonesia, Oman, 

Yordania, Maroko, dan Brunei) menghasilkan penerimaan (total gabungan 10 

negara) sebesar US$145 miliar pada tahun 2015. Sedangkan Top 10 negara-

negara non-anggota OIC penerima penghargaan halal internasional ialah 

(Singapura, Thailand, UK, Afrika Selatan, Prancis, Belgia, Hongkong, USA, 

Spanyol, dan Taiwan). 

Gambar 1. Top 10 OIC and Non-OIC  

Islamic Tourism Destinations 2015 

Sumber: GMTI (2015 dalam SESRIC, 2015) 



5 
 

 Statistical, Economic and Social Research  and Training Centre for 

Islamic Countries (SESRIC)  dalam  “International Tourism in OIC Member 

Countries: prospects and challenges 2015”, menempatkan Malaysia pada posisi 

pertama destinasi pariwisata Islami (halal) paling diminati diantara negara-negara 

anggota OIC lainnya merujuk pada survey yang sebelumnya dilakukan oleh 

GMTI. Indonesia pada posisi keenam, sedangkan Thailand berada di posisi ke dua 

untuk negara non-anggota OIC atau 20 jika secara keseluruhan (sesuai Gambar 1). 

Zailani dalam jurnalnya menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan halal 

tourism dalam industri pariwisata salah satunya dipengaruhi oleh perilaku 

wisatawan muslim terutama dari Timur Tengah yang semakin cerdas dan 

membutuhkan akses ke destinasi liburan dan makanan halal yang semakin 

modern.8 Pergerakan wisatawan Muslim mengalami perubahan semenjak 

peristiwa 9 November (9/11) yang membuat mayoritas masyarakat Timur Tengah 

sulit melakukan perjalanan ke tempat wisata khususnya di Eropa dan AS. Dari 

fenomena tersebut, Malaysia, Indonesia, dan Thailand merupakan negara yang 

tanggap menyadari potensi pasar ini dan mulai menawarkan destinasi pariwisata 

ramah muslim bagi para wisatawan muslim khususnya dari Timur Tengah serta 

berusaha membangun fasilitas makanan halal dan tempat ibadah yang nyaman 

bagi wisatawan muslim yang berkunjung.9 

                                                             
8 Zailani, Suhaila, Azizah  Omar, dan Simon  Kopong, 2011, An  Explanatory  Study  on 

the Factors Influencing the Non-Compliance to Halal among Hoteliers in Malaysia, International 

Business Management 5 (1): 1-12, hal 2. 
9 The Guardian, 2017, Halal Tourism: Kuala Lumpur welcomes the muslim travelers 

others didn’t want (online). Di akses pada November 2018 melalui https://www.theguardian.com 

/cities/2017/jun/06/halal-tourism-kuala lumpur-muslim-travellers-malaysia. 
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 Salah satu negara di Asia Tenggara yang sukses dengan pengembangan 

halal tourism adalah Malaysia, promosi pariwisata ini mempunyai misi untuk 

menunjukkan Malaysia sebagai sebuah destinasi pengetahuan dan membuat 

industri pariwisata sebagai kontributor utama dalam sosial ekonomi negara. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah menjadi salah satu tujuan wisata 

paling penting di dunia.10 Malaysia juga telah meningkatkan gerakan untuk 

memasarkan negara-nya sebagai tujuan utama wisata berbasis Islami.11 

Penyelenggaraan wisata halal di Malaysia tidak terlepas dari kesuksesan Malaysia 

sebagai pioner industri halal sejak tahun 1974.12 Pemerintah Malaysia sudah 

mengambil langkah dalam master plan industri halal mereka (1996-2005) dan 

kebijakan pertanian nasional (1998-2010) untuk mendukung industri halal di 

Malaysia. Pemerintah menempatkan beberapa titik untuk pengembangan lahan 

industri halal yaitu di Slangor, Kedah, Malacca, Negeri Sembilan, Perak dan 

Pahang.13 

 Disisi lain, Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 23,2% dari 

populasi dunia, dari 209 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 87,2% 

beragama Islam. Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momen booming-nya 

Halal Tourism sebagai strategi pemasaran kepada negara-negara di Timur Tengah 

maupun Eropa, Amerika, dan Afrika. Pemasaran tentang produk–produk wisata 

                                                             
10 Aissa Mosbah, Mohamed Saleh, dan Abd Al Khuja, 2014, A Review of Tourism 

Development in Malaysia,  European Journal of Business and Management 6 (5): 1-9, hal. 1.  
11Chandra, Geetanjali Ramesh, 2014, Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism, 

International Journal of Business Management & Research (IJBMR), 4 (6): 45-62, hal. 48.  
12 Islamic Tourism Centre (ITC) of Malaysia, 2017,  Malaysia – The world’s leading 

halal hub (online), melalui http://www.itc.gov.my/tourists/discover-the-Muslimfriendlymalaysia 

/malay si a-the-worlds-leading-halal-hub/, diakses pada Januari 2019. 
13 Yusuf, Asnidar Hanim, Syadiyah Abdul, dan Ummi Salwa Ahmad, 2015,  Issues and 

Challenges Of Halal Implementation In Food Industry In Malaysia. Interbational Jurnal Of 

Business and Management Study, Vol.2 : Issue.2 ISSN: 2372-3955, hal. 147. 

http://www.itc.gov.my/tourists/discover-the-Muslimfriendlymalaysia%20/malay%20si%20a-the-worlds-leading-halal-hub/
http://www.itc.gov.my/tourists/discover-the-Muslimfriendlymalaysia%20/malay%20si%20a-the-worlds-leading-halal-hub/
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halal yang ada di Indonesia dapat berupa destinasi wisata halal, restoran halal, dan 

hotel syariah. Destinasi halal tourism umumnya merupakan sebuah ciptaan 

pemerintah dalam merekayasa tempat wisata, tempat bersejarah maupun suatu 

kawasan menjadi sebuah tempat yang sekaligus berfasilitas muslim friendly, 

artinya yang disebut halal tourism tidak hanya selalu tempat bernuansa Islami 

seperti Masjid maupun sebagainya, namun bagaimana sebuah tempat ataupun 

fasilitas wisata bisa sepenuhnya memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan 

oleh wisatawan muslim. Hal ini bisa berupa pembangunan dan perbaikan fasilitas 

ibadah (Masjid atau Musholla) di sekitar tempat wisata, adanya perhotelan 

berfasilitas muslim friendly, kemudahan mencari restoran atau gerai makanan 

halal dan sebagainya. 

Saat ini, pariwisata halal berkembang pesat pula di Thailand, meskipun 

Muslim di negara tersebut kurang dari 5% saja dari total penduduk Thailand. 

Penulis disini tertarik untuk membahas Thailand karena halal tourism yang 

mereka usung membawa perubahan wajah Thailand dari negara tujuan para PSK, 

hedonis pecinta pesta, operasi plastik, dan ganja murah, menjadi lokasi Halal 

Tourism. Meskipun Thailand merupakan negara non-muslim tetapi tegas 

membuat kebijakan global Thailand sebagai bentuk dari gastrodiplomasy 

Thailand dikarenakan pemerintah merasa wisatawan islam merupakan pasar yang 

dirasa dapat membawa keuntungan besar bagi Thailand. Sebenarnya berpariwisata 

di negara mayoritas non-Muslim jika ingin mendapatkan produk yang benar-benar 

halal adalah sebuah tantangan. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab 

mempromosikan Thailand sebagai destinasi yang ramah Muslim (Muslim-friendly 
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destination) adalah the Tourism Authority of Thailand (TAT). Menurut laporan 

dari UNWTO, pada tahun 2015 terdapat 4 juta Muslim yang berkunjung ke 

negara tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Thailand adalah salah satu negara 

yang sukses menyelenggaran konsep halal tourism meskipun ia bukanlah negara 

dengan mayoritas negara islam. 

 Permasalahan halal saat ini, bukan hanya menjadi isu keagamaan saja 

(bagian dari prinsip hidup umat muslim) tetapi sudah menjadi isu global, sehingga 

jaminan kualitas dari akomodasi saat berwisata khususnya pada produk makanan 

dan hotel berbasis syariah melalui sertifikasi halal sangat dibutuhkan. Food and 

hotels adalah dua hal yang sangat krusial. Sertifikasi halal sendiri adalah suatu 

proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk 

membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem  jaminan  halal  

memenuhi  standar  Lembaga  Pengkajian Pensertifikasian Halal di tiap-tiap 

negara. Sertifikasi halal label halal saat ini dianggap sebagai simbol, kualitas, 

kesehatan, kebersihan, dan praktik etika semua pihak prihatin. Malaysia, 

Indonesia, dan Thailand memiliki pengaturan, regulasi, mekanisme sertifikasi 

sendiri-sendiri yang tentunya dikeluarkan oleh lembaga berwenang khusus untuk 

sertifikasi halal. 

Regulasi di Malaysia untuk mengatur dan menerbitkan sertifikasi halal 

dipegang oleh lembaga yang berrnama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau 

disingkat JAKIM, sedangkan di Indonesia sendiri otoritas yang mengatur dalam 

proses sertifikasi halal yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika 

atau LP-POM dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk lembaga 
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sertifikasi halal produk makanan dan sertifikasi hotel halal di Thailand bernama 

CICOT. 

Penulis disini ingin mengetahu apa yang membedakan suksesnya halal 

tourism di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Apakah penyebabnya datang dari 

masalah regulasi, kebijakan yang dibuat di masinh-masing negara, bagaimana 

latar belakang didirikannya lembaga sertifikasi halal pada ketiga negara diatas, 

bagaimana bentuk kelembagaannya, dan lain-lain.  

Penjelasan mengenai penerapan halal tourism diatas, penulis menemukan 

suatu hal yang menarik, bahwa masih adanya hambatan keberhasilan industri 

pendukung halal tourism khususnya pada sektor halal food dimana sudut pandang 

yang berbeda dari penyedia layanan dan pelanggan. Masih terdapat pengusaha 

lokal salah satunya seperti pemilik restoran dan hotel merasa tidak perlu untuk 

mendapat sertifikasi halal dalam produknya karena menganggap sertifikasi halal 

tidaklah begitu penting. Disisi lain, wisatawan Muslim yang sedang berwisata ke 

suatu wilayah menginginkan bisa menikmati produk dan layanan dengan jaminan 

halal dari lembaga sertifikasi yang kredibel. Bagi wisatawan Muslim hal ini 

menjadi sebuah kewajiban, bahwa melihat sertifikat jaminan secara langsung akan 

membuat semakin yakin dalam menikmati layanan.  

Merujuk pada (Gatra.com) pula, di Indonesia berdasarkan data di 

Kemenpar, jumlah hotel yang restorannya sudah memiliki sertifikasi syariah itu 

baru berjumlah 75. Sementara IIFR mencatat Majelis Ulama Indonesia saat ini 

hotel yang sudah bersetifikat syariah hanya ada di Syariah Hotel Solo dan Hotel 
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Sofyan.14 Berbeda jauh dengan Kuala Lumpur yang mempunyai total sertifikasi 

makanan halal oleh JAKIM sebanyak 2.228 (merupakan akumulasi dari sertifikasi 

pada perusahaan, hotel dan gerai makanan halal).15 Dari hal ini saja ketimpangan 

dari jumlah pariwisata halal antara kedua negara ini sangatlah jelas. Jumlah  

tersebut membuat Malaysia berbeda dan lebih unggul dalam industri halal tourism 

dan halal food dibanding Indonesia. Penulis berargumen bahwa keberhasilan 

dalam pelaksanaan halal tourism, salah satunya dipengaruhi oleh faktor dalam 

pemberian kebijakan maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah. 

 Permasalahan lainnya yang muncul di Indonesia sebagai negara yang 

mayoritas penduduk muslim terbanyak didunia sebagai bandingan dengan 

Malaysia dan Thailand kenapa tidak bisa mengungguli bahkan lebih baik, hal 

inilah yang ingin penulis kaji karena  potensi industri halal bisa terlihat dengan 

dominasi masyarakat muslim di Indonesia sendiri sangat besar. Strategi 

pengembangan dan pemasaran apa yang dipakai Malaysia, Indonesia, dan 

Thailand untuk mensukseskan halal tourism. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini berfokus pada 

bagaimana halal tourism di sebuah negara akan berkembang pesat dan 

menguntungkan negara. Lantas hal lain seperti apa yang membedakan dan melatar 

belakangi kenapa halal tourism di indonesia tidak berkembang pesat seperti di 

Malaysia? Bagaimana regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerntah 

                                                             
14Aditya Pratomo dan Agung G. Subakti, 2017, Hotel Consept Analysis Of Syariah On 

Hotel Sofyan Jakarta As Worlds Best Family Friendly Hotel, Jurnal Sains Terapan Pariwisata, 

Vol.2, No.3, p.354-367, hal.356. 
15JAKIM, 2018, Direktori Halal Malaysia (online), melalui http://www.halal.gov.my/ 

v4/index.php?data=ZGlyZWN0b3J5L2luZGVX2RpcmVjdG9yeTs7Ozs=&negeri=14&category=

PE&page=1&cari= . Di akses November 2018.  

http://www.halal.gov.my/%20v4/index.php?data=ZGlyZWN0b3J5L2luZGVX2RpcmVjdG9yeTs7Ozs=&negeri=14&category=PE&page=1&cari
http://www.halal.gov.my/%20v4/index.php?data=ZGlyZWN0b3J5L2luZGVX2RpcmVjdG9yeTs7Ozs=&negeri=14&category=PE&page=1&cari
http://www.halal.gov.my/%20v4/index.php?data=ZGlyZWN0b3J5L2luZGVX2RpcmVjdG9yeTs7Ozs=&negeri=14&category=PE&page=1&cari
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untuk melakukan jamianan halal tourism melalui sertifikasi halal? Lembaga 

penjamin seperti apa yang dibentuk? Bagaimana mekanisme sertifikasi halal yang 

dilaksanakan pada tiap-tiap negara? Standar seperti apa yang harus diterapkan 

oleh regulasi atau aturan wisata sersertifikasi halal yang diakui oleh dunia 

pariwisata internasional? Objek sertifiksi apa saja yang menjadi kriteria 

pengauditannya? Jamianan kehalalan seperti apa yang ditawarkan oleh tiap-tiap 

negara? Kurangnya promosi apakah bisa dijadikan alasan kenapa Indonesia kalah 

dengan Malaysia dan Thailand padahal indonesia mempunyai branding negara 

berpenduduk islam terbesar didunia? Bagaimana upaya dan strategi pemerintah ke 

tiga negara dalam menggencarkan industri halal di negara-negara islam? 

Pengembangan dan pemasaran seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh 

pariwisata indonesia sehingga label halal tourism ini dapat diunggulkan dan 

menjadi pariwisata unggulan? Pentingkah sebuah penghargaan berskala global 

untuk kelangsungan halal tourism ditiga negara tersebut? Apakah pengaruh 

national branding halal tourism terhadap lonjakan kunjungan wisatawan asing 

khususnya yang beragama islam. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “ANALISA 

YURIDIS NORMATIF PERBANDINGAN SERTIFIKASI HALAL 

TOURISM (FOOD AND HOTELS) BERBASIS SYARIAH DI MALAYSIA, 

INDONESIA, DAN THAILAND”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Penulis mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang 

dibahas. Adapun yang  menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini ialah, 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan sertifikasi halal tourism (food and hotels) berbasis 

syariah di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Peneliti akan berfokus untuk 

membandingkan apa saja peran dan fungsi lembaga sertifikasi tiap-tiap 

negara, bagaimana proses mendapatkan sertifikasi untuk makanan dan hotel, 

lalu apa strategi yang dipakai untuk mensukseskan halal tourismnya?  

2. Apa implikasi pemberian jaminan terhadap branding pariwisata melalui halal 

tourism berbasis syariah demi menarik wisatawan muslim? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbandingan sertifikasi halal tourism (food and hotels) 

berbasis syariah di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Sehingga akan 

diketahui apa saja peran dan fungsi lembaga sertifikasi tiap-tiap negara, 

bagaimana proses mendapatkan sertifikasi untuk makanan dan hotelnya, lalu 

apa strategi yang dipakai untuk mensukseskan halal tourismnya. 

2. Untuk mengetahui implikasi pemberian jaminan terhadap branding pariwisata 

melalui halal tourism berbasis syariah demi menarik wisatawan muslim. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapaun manfaat dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan dan memiliki manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut : 
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1. Teoritis 

 Manfaat yang diharapkan adalah untuk memberikan sumbangsih positif 

bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang, 

khususnya mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

dalam menambah wawasan keilmuan di bidang hukum pariwisata berbasis 

islami. 

2. Praktis 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan yang dibentuk oleh 

Pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Thailand melalui regulasinya untuk 

mendorong peningkatan pendapatan negara dari industri pariwisata berbasis 

Islami. Bagaimana halal tourism sebagai sebuah gagasan cemerlang di 

industri pariwisata internasional perlu didukung berbagai aspek dan paket 

yang lengkap, mulai dari lembaga penjamin sertifikasi halal bagi produk dan 

layanan, ketersediaan halal food hingga kebijakan lainnya untuk menarik 

minat wisatawan mancanegara, investor asing dan tujuan penguatan citra 

negara (nation brands) yang pada akhirnya juga bermuara pada satu tujuan 

utama yakni memaksimalkan kontribusi sektor pariwisata untuk kepastian 

hukum demi pertumbuhan ekonomi nasional. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuwan, 

menambah wawasan dan sumber pengetahuan dalam bidang hukum terkait 

dengan halal tourism. Khususnya bagaimana sertifikasi halal untuk produk 

makanan dan hotel berbasis syariah di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. 
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2. Hasil dari penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi serta 

bagi masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan kajian serupa. 

F. Metode Penelitian 

 Peter Mahmud Marzuki mengemukanan, bahwa penelitian hukum adalah 

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.16 Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena 

menjelaskan kebijakan pariwisata berbasis syariah (halal tourism) yang 

diambil oleh pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Thailand untuk industri 

pariwisata internasional beserta keterkaitan antar beragam potensi dan 

dukungan dalam pelaksanaan halal tourism diatas. Yuridis normatif, yaitu 

memfokuskan penelitian untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam 

hukum positif17. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif, 

yaitu penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  

atau data sekunder  sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur 

yang berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.18 

 

                                                             
16 Marzuki dan Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum Cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 

hal. 35.  
17 Ibrahim dan Johnny, 2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, 

Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295. 
18 Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu 

Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14. 
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2. Metode Pendekatan  

 Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan halal tourism 

di Malaysia, Indonesia, dan Thailand secara umum dan peran lembaga 

sertifikasi berbasis Islami. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya menggunakan pendekatan melalui: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan ini digunakan sebagai pendekatan yang mengkaji 

dan menganalisis isu sentral yang diatur dalam regulasi atau peraturan 

terkait dengan sertifikasi halal tourism. Hal tersebut dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan 

dengan isu hukum yang sedang terjadi atau dibahas guna memahami 

permasalahan dan solusi yang tepat berkaitan dengan hierarki dan 

asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.  

b. Pendekatan data (data approach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisa data yang 

tersedia berdasarkan award tentang branding halal tourism yang 

diberikan oleh Global Islamic Economy Report dan beberapa sumber 

lainnya.  

3. Jenis Bahan Hukum  

Penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan oleh peneliti 

mengacu pada penggunaan bahan hukum yang bertumpu pada bahan hukum 

primer dan  sekunder.  
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a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mana diperoleh 

dari hukum-hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan 

ini. Bahan hukum primer terdiri dari segala peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi 

berwenang di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. 

1) Perintah Perihal Dagangan 2011, Malaysia 

2) Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal  

3) Section 18 (5) and (9) of the Administration of Islamic 

organizations Act B.E. 2540, Thailand 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder pula. Bahan hukum 

sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang nantinya akan 

mendukung bahan hukum primer. Adapun data sekunder diperoleh 

melalui studi pustaka dengan menelusuri berbagai sumber pustaka 

yang berkaitan dengan kepentingan penelitian seperti buku dan 

jurnal, artikel ilmiah, laporan tahunan suatu organisasi, makalah, 

artikel dari media cetak, berita-berita yang berkaitan dengan isu 

yang diambil., dan situs web yang relevan pada tiap-tiap negara  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah 

dengan studi kepustakaan (library research) dan studi melalui kecanggihan 

teknologi informasi yakni Internet (Online). Studi kepustakaan yakni mencari 
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dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai kepariwisataan 

khususnya halal tourism baik berupa undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. 

Selanjutnya penulis membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan 

tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu, 

pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, 

makalah, tesis, disertasi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hukum 

atupun sertifikasi halal tourism untuk menemukan informasi dan pengetahuan 

terkait. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas maka data diolah dengan 

mengkorelasikan dengan konsep dan teori yang telah ditentukan untuk 

mendapatkan hasil penelitian dan analisis yang komprehensif terhadap 

permasalahan yang digunakan dan fenomena yang diangkat. Kemudian data 

dipaparkan secara berurutan untuk memahami bagaimana kebijakan 

sertifikasi pariwisata berbasis syari’ah, peran lembaga penjamin beserta 

fasilitas penunjang lainnya sangat mempengaruhi kemajuan industri 

pariwisata internasional tiap-tiap negara yang penulis teliti yakni Malaysia, 

Indonesia, dan Thailand.  

G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun 

secara berurutan, yang dimulai dari BAB I hingga BAB IV, secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang penelitian atas alasan-alasan yang 

mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang 

relevan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang 

kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat praktis, kegunaan 

penelitian, metode penelitian yang terbagi menjadi jenis penelitian, 

metode pendekatam, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan dan 

penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, dan terakhir 

yakni sistematika hukum. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang 

melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk 

dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan 

berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat 

terjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas. 

BAB V: PENUTUP  

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penulisan 

hukum pada Bab III, serta berisi mengenai saran-saran yang dapat 

digunakan sebagai rekomendasi. Kemudian setelah penutup selesai, 

dilanjutkan dengan daftar pustaka yang dijadikan sebagai sumber 

rujukan penulisan hukum. 




