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PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL  

PASAR TERAPUNG DI BANJARMASIN 

 

Abstrak 

Wisata halal merupakan suatu jenis wisata yang setiap aktivitasnya dilakukan sesuai dengan 

ajaran Islam serta menyediakan fasilitas dan pelayanan yang hangat bagi wisatawan Muslim. 

Pasar terapung, salah satu tujuan wisata di Banjarmasin, dianggap cocok untuk penerapan dan 

pengembangan konsep wisata halal. Hal ini didukung dengan pendapat wali kota Banjarmasin, 

Ibnu Sina, bahwa Banjarmasin berani untuk menyatakan pasar terapung sebagai kawasan 

wisata halal. Penerapan wisata halal di Banjarmasin akan berdampak pada kemajuan dan 

pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pariwisata dan perekenomian. Sebab sebagai 

daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Banjarmasin harus berani membuat 

terobosan untuk memajukan sektor pariwisatanya dengan mengembangkan wisata halal. Maka 

dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengembangan 

wisata halal pasar terapung di Banjarmasin. Metode penelitian pada skripsi ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan survey langsung ke objek penelitian 

dan didukung dengan bukti gambar. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dimensi 

manusia di dalam masyarakat termasuk penelitian tentang wisata dari implikasi sosial dan 

budaya. Tempat penelitian diambil di daerah Banjarmasin tepatnya di Pasar Terapung. Subjek 

penelitian adalah Pejabat Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin dan pelaku atau pedagang di 

wisata halal pasar terapung. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan 

dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan dan berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan wisata halal pasar terapung di Banjarmasin telah sesuai 

dengan prinsip umum penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Sedangkan dari segi 

pengembangannya, pemerintah Banjarmasin masih terus berupaya mengembangkan dan 

meningkatkan wisata halal pasar terapung baik dari segi fasilitas, segi pemasaran dan segi 

peraturan. 

Kata Kunci : Penerapan dan Pengembangan Wisata Halal, Pasar Terapung, DSN MUI 

 

Abstract 

Halal tourism is a tourism which its activities implemented based on Islamic teaching along 

with the facility and warm services for Muslim tourist/traveler. Floating market, one of the 

tourist destinations in Banjarmasin, is suitable for the implementation and development of halal 

tourism concept. This is supported by the statement of Banjarmasin’s Mayor, Ibnu Sina, who 

stated that Banjarmasin has declared floating market as a halal tourism. Halal floating market 

in Banjarmasin will affect the development of the region especially in tourism and economy 

sector. Seeing that the majority of Banjarmasin’s population is Muslim, Banjarmasin must 

make a breakthrough in the tourism sector with halal tourism. Therefore, the purpose of this 

research is to determine the implementation and development of halal tourism in the floating 

market in Banjarmasin. The method in this research is a field research which was conducted 

by direct survey to the research object and supported by pictures as the evidence. A qualitative 



2 
 

approach used to understand the human dimension in society, including the social and cultural 

implications. The research was conducted at Pasar Terapung in Banjarmasin. The research 

subjects are Banjarmasin Department of Tourism and merchants in the floating market. Data 

collection is conducted by observations, interview and documentations. The collected data then 

analyzed through descriptive qualitative method. Based on the research results and DSN MUI 

fatwa No. 108 / DSN-MUI / X / 2016, it can be concluded that the implementation of the 

floating market halal tourism in Banjarmasin is already aligned with the general principles of 

implementing Islamic tourism. Meanwhile, from the development point of view, the 

government still continues to develop and improve the floating market halal tourism in all 

aspects such as facilities, marketing and regulations.  

Keywords: Implementation and Development of Halal Tourism, Floting Market, DSN MUI 

1. PENDAHULUAN  

Saat ini industri pariwisata halal sudah menjadi tren wisata halal masa depan dimana melihat 

prospeknya yang sangat menjanjikan. Tren ini terjadi berdasarkan peningkatan jumlah 

wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata di penjuru dunia. Wisata dapat dikaitkan 

dengan pengambilan pelajaran dan peringatan disetiap perjalanan kehidupan manusia, karena 

setiap perjalanan kehidupan manusia terdapat pelajaran sebagai peringatan untuk menjalani 

kehidupan yang lebih baik. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Ankabut/29:20, 

yaitu:  

 َ ُ يُنِشُئ ٱلنَّْشأَةَ ٱْلَءاِخَرةَ ۚ إِنَّ ٱَّللَّ   َعلَٰى كُل ِ َشْىٍء قَِدير  قُْل ِسيُرو۟ا فِى ٱْْلَْرِض فَٱنظُُرو۟ا َكْيَف بََدأَ ٱْلَخْلَق ۚ ثُمَّ ٱَّللَّ

Terjemah Arti: Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah 

menjadikannya sekali lagi. Sesunggungnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

Banjarmasin dianggap sangat cocok untuk penerapan konsep wisata halal, dikerenakan 

Banjarmasin dianugerahi dengan adat, budaya, religiusitas, wisata alam, sejarah, wisata 

belanja, serta kuliner yang menarik. Tentunya semua itu memberikan peluang besar untuk 

menarik wisatawan domestik maupun luar negeri. 

Oleh sebab itu pariwisata di Banjarmasin cukup menjanjikan. Sejumlah upaya strategis 

dan teknis sangat diperlukan untuk meningkatakan akses, komunikasi, lingkungan, dari 

industri halal ini. Seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah, operator bisnis dan pemilik, 

serta masyarakat luas. Perlu bekerjasama untuk memberikan pelayanan yang lebih baik juga 

menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan muslim yang mengunjungi kota ini. 

Dalam penentuan judul yang telah dibuat yaitu Penerapan dan Pengembangan Wisata 

Halal Pasar Terapung di Banjarmasin. Maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Penerapan dan Pengembangan Wisata Halal Pasar Terapung di Banjarmasin?. 
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Tujuan yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan dan 

Pengembangan Wisata Halal Pasar Terapung di Banjarmasin  

Teori yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Penerapan wisata halal di Indonesia 

sudah dipopulerkan oleh pemerintah. Tetapi pada dasarnya, karena warga Negara Indonesia 

mayoritas adalah muslim, maka wisata-wisata yang ada di Indonesia sudah menyediakan 

fasilitas seperti masjid atau musholla, toilet yang menggunakan air, penjualan makanan yang 

memiliki standar MUI dan makanan halal lainnya.  

Pengertian dan Kriteria Umum Wisata Halal 

Wisata halal adalah setiap aktivitas atau acara yang dilakukan dalam kegiatan wisata 

yang sesuai dengan ajaran Islam. Wisata halal adalah wisata yang menganut nilai-nilai ajaran 

Islam, yang memungkinkan bagi pertumbuhan perbankan Islam yang dilaksanakan oleh umat 

Islam untuk menjadi bagian dari kemajuan dunia. 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016, prinsip umum 

penyelenggaraan Pariwisata Syariah: 

Pihak Penyelenggara Wisata  

Wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tafsir/israf, dan 

kemungkaran, serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun 

spiritual. 

Terkait Hotel 

Hotel tersebut tidak boleh menyediakan fasilitas askes pornografi dan tindak asusila. 

Tidak boleh meyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyriakan, maksiat, 

pornografi dan/atau tindak asusila. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib 

telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Menyediakan Fasilitas, peralatan dan sarana yang 

memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuci. Pengelola dan 

karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Hotel 

syariah wajib memiliki pedoman dan/atau pandua mengenai prosedur pelayanan hotel guna 

menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Terkait Destinasi Wisata 

Destinasi wisata syariah wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah 

dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah, makanan dan minuman halal yang terjamin 

kehalalannya dengan sertifakat halal MUI. Destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, 

kurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, pertunjukan 

seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. 
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Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa wisata halal harus memenuhi beberapa 

kriteria umum wisata halal antara lain berorientasi pada kebaikan bersama, berorientasi untuk 

pencerahan, penyegaran, ketenangan, menghindari penyembahan berhala dan takhayul, bebas 

dari dosa, menjaga keamanan dan kenyamanan, melindungi lingkungan dan menghormati 

nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal. 

2. METODE 

Metode penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan ini dilakukan dengan survey langsung ke objek penelitian dan didukung dengan bukti 

gambar. Dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami dimensi manusia di 

dalam masyarakat termasuk penelitian tentang wisata dari implikasi sosial dan budaya. Tempat 

penelitian diambil didaerah Banjarmasin tepatnya di Pasar Terapung. Subjek penelitian adalah 

Pejabat Dinas Pariwisata kota Banjarmasin dan pelaku atau pedagang di wisata halal pasar 

terapung. Pengumpulan data meliputi obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan berakhir dengan kesimpulan data sesuai 

yang diperoleh dari penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Penerapan Wisata Halal Pada Pasar Terapung di Banjarmasin 

Wisata halal merupakan suatu aktivitas acara yang dilakukan dalam kegiatan wisata yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Kriteria umum wisata halal adalah: 

Pertama, yaitu berorientasi kepada kebaikan bersama. Pada wisata halal pasar terapung di 

Banjarmasin, wisata ini memberikan dampak positif kepada pemerintah, pengelola wisata, 

penyedia sarana dan prasarana, masyarakat setempat, pengunjung, dan pihak terdampak secara 

langsung maupun tidak langsung. Sehingga dampak positif tersebut memberikan kemaslahatan 

bagi pihak yang terlibat di dalam wisata tersebut. 

Menurut at-Tuufii, kemaslahatan bagi manusia merupakan tujuan utama hukum Islam. 

kemaslahatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada manusia dalam 

menjalani kehidupan di dunia.dengan kemaslahatan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

manusia dapat terhindarkan dari perjalanan hidupnya. Pasar terapung di Banjarmasin juga 

memiliki dampak positif yang ditinjau dari segi maksud dan tujuannya, yaitu mengenalkan 

transaksi yang sesuai dengan akad Islam kepada wisatawan, memperlihatkan wisata pasar yang 

melestarikan budaya kearifan lokal di Banjarmasin, menambah ilmu pengetahuan, informasi 

dan memperluas wawasan bagi wisatawan muslim.  

Kedua, wisata yang halal berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan 
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terhadap pengunjung. Disediakannya paket khusus bagi wisatawan adalah apabila wisatawan 

berkunjung ke wisata halal pasar terapung di Banjarmasin akan menemukan keistimewaan 

tersendiri sehingga dapat meningkatkan suasana hati yang berpengaruh pada pencerahan yang 

mana wisatawan/pengunjung menjadi lebih tertarik untuk memuaskan diri terhadap dunia 

luar. 

Ketiga, menghindari penyembahan berhala dan takhayul. Pada wisata halal pasar 

terapung di Banjarmasin, terdapat wisata religi seperti makam untuk berziarah, tempat ibadah 

(masjid), dan sebagainya. Sehingga hal tersebut menghindari dari adanya penyembahan 

berhala dan takhayul. 

Keempat, bebas dari dosa. Pada wisata halal pasar terapung di Banjarmasin bahwa 

kegiatan disana tidak mengandung kegiatan-kegiatan haram seperti perbuatan syirik, maksiat, 

mencuri, berkelahi, membuat keributan, dan sebagainya.  

Kelima, wisata halal harus menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Pada 

wisata halal pasar terapung di Banjarmasin, pengunjung/wisatawan sangat taat dengan aturan 

yang ada, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain 

Keenam, melindungi lingkungan. Pada wisata halal pasar terapung di Banjarmasin 

kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu masyarakat sekitar sangat peduli dengan 

lingkungannya. Menjaga kebersihan adalah salah satu cara untuk melindungi lingkungan. 

Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal. Pada wisata halal pasar 

terapung di Banjarmasin, penjual maupun wisatawan hingga saat ini masih menjaga tradisi 

dari nenek moyang yang ada sejak dahulu. 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016, penerapan wisata halal 

pasar terapung di Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip umum penyelanggaraan Pariwisata 

Syariah. 

3.2 Pengembangan Wisata Halal Pada Pasar Terapung di Banjarmasin 

Pada dasarnya pengembangan wisata halal bukanlah wisata ekslusif karena wisatawan non-

Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Sebagai upaya 

mengembangkan wisata halal pasar terapung di Banjarmasin, pemerintah berusaha 

meningkatkan keberadaan kawasan wisata halal pasar terapung di Banajarmasin dengan 

beberapa aspek seperti:  

Ditinjau dari segi fasilitas  

Fasilitas yang ramah muslim, dengan menyediakan tempat ibadah seperti 

mesjid dan musholla yang tidak jauh dari kawasan wisata halal pasar terapung di 

Banjarmasin, restoran dan penyedia jasa makanan dan minuman yang bersertifikasi 
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halal dari MUI, toilet bersih dengan air yang memadai dan dibedakan antara toilet 

pria dan wanita. Adanya tour and travel yang menyediakan beberapa paket namun 

tidak berbenturan dengan waktu shalat, tour and travel juga menyediakan beberapa 

tour guide yang sangat berperan penting dalam memandu wisata, namun belum 

banyak yang dapat memandu wisatawan asing dikarenakan terkendala keterampilan 

bahasa yang masih kurang. 

 Selain itu akses tranportasi bisa ditempuh dengan transportasi umum maupun 

pribadi. Namun akses menuju wisata halal pasar terapung jalanan sekitar kawasan 

wisata halal pasar terapung di Banjarmasin masih lumayan sulit, karena jalan yang 

belum diratakan dan tergolong sempit. 

Dari segi pemasaran  

Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang krusial dalam setiap tahapan 

perjalanan wisata. Mengaktifkan website dan media sosial sebagai alat pemasaran 

digital dengan konten yang terus di perbarui dan tentunya menarik, melakukan 

branding wisata halal pasar terapung di Banjarmasin melalui saluran digital, dan 

memuat informasi mengenai ketersedian kebutuhan wisatawan muslim di destinasi 

wisata halal pasar terapung di Banjarmasin, menghadirkan inovasi terhadap atraksi 

daya tarik wisata halal pasar terapung di Banjarmasin. 

Dari segi peraturan 

Saat ini peraturan pada wisata halal pasar terapung di Banjarmasin terlihat 

cukup baik,namun masih ada wisatawan/pengunjung yang belum menaati 

peraturan, seperti wisatawan/pengunjung asing. Maka hal ini masih perlu 

diperbaiki oleh pemerintah dan pemangku wisata halal pasar terapung di 

Banjarmasin. 

 

4. PENUTUP  

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016, penerapan wisata halal pasar 

terapung di Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip umum penyelanggaraan Pariwisata 

Syariah. Kriteria umum wisata halal pasar terapung di Banjarmasin antara lain, berorientasi 

kepada kebaikan bersama, berorientasi untuk pencerahan, penyegaran, ketenangan, 

menghindari penyembahan berhala dan takhayul, bebas dari dosa, menjaga keamanan dan 

kenyaman, melindungi lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal. 
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Pada penerapan wisata halal pasar terapung di Banjarmasin, transaksi jual beli 

menggunakan shigat, adapun produk yang dijual belikan merupakan produk yang halal. Wisata 

halal pasar terapung di Banjarmasin terdapat banyak wisata religi, wisatawan yang berkunjung 

ke wisata religi saling menjaga keamanan dan kenyaman wisatawan yang lain, dengan cara 

mentaati peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Wisatawan 

yang datang sangat melindungi lingkungan yang ada dikawasan wisata halal pasar terapung di 

Banjarmasin. Selain itu, wisatawan yang berkunjung sangat menghormati nilai–nilai 

sosial,budaya dan melestarikan tradisi nenek moyang yang ada sejak dulu.  

Sebagai upaya pengembangan wisata halal pasar terapung di Banjarmasin., Pemerintah 

berusaha meningkatkan fasilitas yang ramah muslim dan memanfaatkan teknologi untuk 

meningkatkan promosi mengenalkan wisata halal pasar terapung. Adapun segi peraturan, 

wisata halal pasar terapung di banjarmasin sudah terlihat cukup baik, walaupun masih ada 

pengunjung/wisatawan yang belum menaati peraturan. 

4.2 SARAN 

Dengan adanya konsep wisata halal pada wisata halal pasar terapung di Banjarmasin, akan 

berdampak kepada kemajuan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah 

khususnya sektor perekonomian. Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut: Bagi pemerintah, hendaknya memperkuat regulasi dan fasilitas penunjang agar dapat 

mendorong dengan lebih baik konsep wisata halal pasar terapung di Banjarmasin untuk terus 

berkembang, bagi pengelola, hendaknya fasilitas wisata halal pasar terapung  di Banjarmasin 

lebih ditingkatkan sesuai dengan prinsip syariah, bagi pengunjung/wisatawan, hendaknya 

mengikuti dan menaati aturan yang telah ada dan saling menghargai serta menjunjung tinggi 

nilai keagamaan, bagi penulis, yang selanjutnya meneliti tema yang sama hendaknya 

menggunakan dan memperbanyak referensi yang lebih luas. 
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