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Gunungkidul Segera 
Terapkan Wisata Halal

GUNUNGKIDUL, TRIBUN
- Pemerintah Kabupaten 
Gunungkidul segera me
ngembangkan wisata halal 
atau Islamic Tourism di ob
jek wisata di Gunungkidul. 
Pengembangan wisata halal 
tersebut selain bertujuan 
untuk menarik lebih banyak 
wisatawan juga meningkat
kan nilai dari objek wisata.

Wakil Bupati Gunungkidul, 
Immawan Wahyudi mengata
kan, wisata halal ini belum 
banyak diterapkan di Indone
sia, sehingga memiliki potensi 
besar untuk dikembangkan 
di wilayah Gunungkidul.

Menurutnya, dalam pe
ngembangan wisata, tidak 
serta merta mengandalkan 
daya tarik wisata atau hanya 
bertujuan menarik lebih ba
nyak kunjungan wisatawan, 
namun juga dengan memper
hatikan mutu kualitas wisa
ta, seperti penerapan wisata 
halal.

“Potensi wisata halal ini sa
ngat besar untuk dikembang
kan, karena dalam pengem

bangan suatu objek wisata 
tidak hanya melihat dari daya 
tarik wisata saja, namun juga 
ada nilai tambah lain,” ujar 
Immawan, Senin (30/1).

Dirinya mendukung penuh 
dikembangkannya wisata hd- 
lal di obyek wisata yang ada 
di Gunungkidul. Untuk itu 
pihaknya tengah mengkaji 
terkait pengembangan wisata 
halal atau islamic tourism di 
Gunungkidul, sehingga dapat 
diterapkan sesegera mung
kin.

“Kami masih melakukan 
pengkajian terkait ini, paling 
tidak tahun ini wisata i  Gu
nungkidul sudah menerap
kan wisata halal,” tuturnya.

Peneliti Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta 
(UMY), Lilies Setiartitj, me
ngatakan, konsep wisata 
halal ini sebenarnya sama 
seperti kegiatan wisata lain, 
namun dengan tetap mene
rapkan prinsip-prinsip syari- 
ah selama berwisata. Seperti 
dengan penyediaan tempat 
ibadah di lokasi wisata. -

Saat waktu salat tiba, wi
satawan atau pengunjung 
yang datang diberikan waktu 
jeda untuk melakukan iba
dah. Selain itu kuliner seperti 
makanan khas dan oleh-oleh 
tetap memperhatikan kehala
lan bahan baku dan juga cara 
memasaknya.

“Dengan begitu tidak hanya 
mengandalkan daya tarik wi
sata saja, namun juga meng
usung aspek religi dari sana,” 
tutur Lilies.

Sekretaris Dinas Pariwisa
ta Kabupaten Gunungkidul, 
Harry Sukmono, mengata
kan, adanya wisata halal ter
sebut dapat menjadi alternatif 
untuk memberikan kebutuh
an wisatawan.

“Selain itu, melalui pe
ngembangan wisata halal ini 
segmen wisata dapat juga di
kembangkan,” ujar Harry.

Pengembangan wisata halal 
tersebut dapat dikembangkan 
pada 79 wisata alam, lima daya 
tarik wisata buatan, dan 28 
daya tarik wisata budaya yang 
ada di Gunungkidul. (rfk)


