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KATA SAMBUTAN
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.
(Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan ma’unahnya kepada kita semua. Shalawat beserta salam kita kirimkan
semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penelitian litapdimas yang dilakukan
oleh para dosen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Tahun
2020 ini dapat selesai sesuai jadwal.
Sebagaimana dimaklumi bahwa pandemi Covid-19
telah membuat seluruh dunia, khususnya di pendidikan,
menjadi sangat prihatin, terlebih khusus lagi bagi para peneliti pada tahun 2020 ini, menjadikan banyak kegiatan yang berhubungan dengan penelitian baik dari segi pendanaan maupun ruang geraknya menjadi kurang maksimal. Namun saya
percaya bahwa dengan semangat dan komitmen yang tinggi
dari para dosen yang terlibat dalam penelitian ini sehingga
penelitan ini bisa diselesaikan dengan baik.
Sebagai dosen kita memiliki kewajiban dalam untuk
melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat atau yang dikenal dengan tri dharma perguruan
tinggi. Melalui penelitian, dialektika keilmuan akan menampakan wujudnya yang dinamis. Penelitian dan kajian yang
mendalam bisa saja melahirkan konsep-konsep baru yang
sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di dunia nyata. Begitu juga dengan pengabdian, bukan saja sekedar
partisipasi di tengah masyarakat, melainkan juga turut serta
dalam pengembangan dan penguatan nilai-nilai keilmuan sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Khusus un-
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tuk kita di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan
terus kita arahkan sesuai dengan visi kampus yaitu “Unggul,
Keislaman dan Kemelayuan”. Oleh karena itu, kita juga terus
memberikan suatu paradigma baru dalam penelitian oleh
para dosen untuk terus menyandingkan konsep keilmuan
dalam kajian masing-masing yang berbanding lurus dengan
penguatan visi misi dan program kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
Dengan terbitnya buku yang berasal dari laporan akhir
dosen ini, merupakan output dari kegiatan dosen dalam penelitian Litapdimas tahun 2020. Wacana dan diskursus yang
dihadirkan pada setiap penelitian diharapkan dapat memberikan dampak bagi masing-masing kajian keilmuan dan
tentu saja bagi masyarakat untuk menambah khazanah nilai
keilmuan tersebut. Dengan adanya buku hasil penelitian ini
diharapkan menjadi referensi bagi segenap civitas akademika, menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan serta menumbuhkan semangat para dosen untuk terus meneliti dan
berkarya.
Akhir kata, kita juga mengucapkan banyak terima
kasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia atas program bantuan penelitian dan pengabdian. Semoga hasil penelitian ini
bisa memberikan andil dalam meningkatkan Sumber Daya
Manusia Indonesia dan berkontribusi bagi pengembangan
ilmu dan pengetahuan. Semoga Allah SWT Tuhan yang maha
kuasa selalu meridhoi kita semua.[]
Bintan, September 2020
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan
kita hidayah dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berkat pertolongan Allah, penelitian dan kajian yang telah dilakukan selama beberapa bulan
ini telah melahirkan satu karya berjudul Penyengat: Magnet
Wisata Religi di Kepri.
Pulau Penyengat memiliki keistimewaan tersendiri
bagi masyarakat Kepulauan Riau karena ia memiliki nilai sejarah di masa Kerajaan Riau-Lingga. Hingga kini, pulau yang
terkenal dengan nama Indra Sakti ini juga menjadi pusat cagar
budaya yang telah terdaftar pada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai salah satu cagar budaya nasional
sehingga menarik minat wisatawan, baik domestik maupun
mancanegara.
Apalagi, wisata yang dilakukan oleh para pelancong itu
masuk dalam kategori wisata religi. Dimana wisata religi menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata untuk
mengunjungi tempat bersejarah seperti tempat ibadah serta
berziarah ke makam-makam. Dua magnet yang cukup kuat
bagi wisatawan datang ke sana, yakni Masjid Sultan Riau dan
makam Raja Ali Haji.
Antusiasme pelancong ini juga disambut baik oleh
pemerintah Kota Tanjungpinang dengan menjadikan pulau
Penyengat sebagai destinasi wisata unggulan, khususnya untuk wisata religi. Secara perlahan, sarana dan prasarana dibenahi sehingga masyarakat setempat mendapatkan dampaknya secara ekonomis. Selain itu juga, sebagaimana hasil kajian
dalam penelitian ini, masyarakat juga mengalami peningkatan spiritualitas dengan adanya kunjungan dari wisatawan
tersebut.
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Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan
manfaat untuk kajian-kajian bidang wisata halal dan menjadi
referensi bagi pengambil kebijakan. Meski demikian, penulis
mengakui masih terdapat kekurangan dalam buku ini dan
penulis menanti saran konstruktifnya untuk perbaikan yang
akan datang.
Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan kesempatan
dan memberikan bantuan penelitian. Dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
penelitian dan penulisan buku ini. Semoga Allah membalas
bantuan itu dengan sebaik-baiknya balasan.
Bintan, 16 September 2020
Sella Kurnia Sari
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Pendahuluan

A. Pariwisata Syariah: Sebuah Pembicaraan awal
Secara har ah, Allah SWT menghimbau hambanya
untuk melakukan sebuah perjalanan atau bepergian ke tempat bernilai sejarah atau keislaman, dimana manusia dapat
melihat keagungan ciptaan Allah SWT. Bepergian bertujuan
untuk merasakan kebesaran kekuasaan Allah SWT dengan
bukti nyata memperlihatkan sejarah umat terdahulu, tentang
bagaimana Allah SWT menghancurkan orang-orang yang zalim dan bagaimana Allah SWT memperlakukan orang-orang
yang shaleh dengan mengkokohkan kedudukan mereka. Hal
tersebut sesuai dengan rman Allah dalam QS. Al-Imran
[3]:137 yang menunjukkan bahwa Allah SWT mendorong manusia untuk berjalan di muka bumi (traveling) atau ke tempat
ziarah (Madyan, dkk:2010). Firman Allah dalam Al-Qur’an
terdapat sembilan (9) ayat yang membahas tentang perjala-
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nan salah satunya terdapat pada surah Ar-Rum:42 pada gambar berikut:

“Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi
dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah
orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”. (ArRum:42)
Sofyan (2013:33) mengatakan, konsep bepergian (traveling) dapat dikategorikan sebagai pariwisata Syariah, dimana
wisata tersebut memuat nilai-nilai Islam serta dapat dinikmati
oleh semua orang. Pariwisata syariah saat ini menjadi konsep
yang marak, karena menjadi jawaban dari tingginya pangsa
pasar pariwisata yang jarang tersentuh. Indonesia dengan
mayoritas penduduk muslim serta dengan didukung beragam destinasi wisata, seharusnya mampu memanfaatkan peluang tersebut (Widagdyo:2015).
Menurut Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata
syariah mempunyai potensi kontribusi yang besar terhadap
pembangunan nasional kedepannya. Hal ini dibuktikan data
GMTI (Global Muslim Travel Index) Tahun 2019 menunjukkan
bahwa hingga tahun 2030 diproyeksikan jumlah wisatawan
muslim di seluruh dunia mencapai angka 230 juta. Pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai
18%, dengan jumlah wisatawan muslim mancanegara berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia sebanyak 2,8
juta disertai jumlah devisa mencapai Rp 40 triliun. Berdasarkan target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanega-
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ra yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata
menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisatawan
mancanegara beragama muslim.
Pemerintah pusat telah menunjukkan dukungan dalam
Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019 memuat
arah kebijakan dalam mencapai sasaran-sasaran strategis
dengan menjalankan program peningkatan daya saing kepariwisataan indonesia dengan didukung beberapa kegiatan salah satunya pengembangan destinasi dan industri pariwisata
religi menuju pariwisata berbasis syariah. Hal tersebut sebagai upaya capaian nawa cita pemerintahan Presiden Joko
Widodo terkait kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui devisa, serta peningkatan nilai
Produk Domestik Bruto (PDB).
Implementasi tentang pariwisata syariah dimulai pada
tahun 2018 dengan mengembangkan 10 destinasi halal prioritas nasional yang mengacu standar GMTI, antara lain: Aceh,
Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya),
Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya).
Dalam bukunya “Pulau Penyengat Jadi Pilot Project Wisata Halal di Kepri”, Intan dan Andi menjelaskan, pada tahun
2019 penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan
menambah keikutsertaan enam kabupaten dan kota yang terdapat di dalam wilayah 10 destinasi halal prioritas nasional
salah satunya yaitu Kota Tanjung Pinang. Pulau Penyengat
dinobatkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional pada
tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No.112/M/2018 dengan luas lahan 91,15 ha serta didalamnya memiliki 46 buah peninggalan Cagar Budaya.
Pulau Penyengat sebagai pusat kajian Melayu Islam yang ternama, dimana memuat historikal Raja Ali Haji sebagai pen-
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cipta Gurindam Dua Belas, sebagai peletak dasar gramatika
Bahasa Melayu yang nantinya bertransformasi menjadi Bahasa Indonesia yang mempersatukan Nusantara.
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang menyiapkan Pulau Penyengat sebagai destinasi
wisata halal pada tahun 2020. Saat ini dinas menunggu tindak
lanjut diskusi dengan pihak Kementerian Pariwisata tentang
kesepakatan dan tindak lanjut wisata halal Pulau Penyengat,
meskipun sedang terkendala secara persyaratan administratif. Terdapat tiga syarat wisata halal yang ditetapkan Kementerian Pariwisata, yaitu amenities, atraksi dan aksestabilitas.
Keterbatasan persoalan amenities menjadi kendala, dikarenakan persediaan hotel di Tanjung Pinang belum berkembang
pesat. Pembangunan pariwisata syariah yang diharapkan
mempunyai dampak yang besar tidak hanya terhadap peningkatan PDRB kota, tapi juga dalam peningkatan ekonomi
masyarakat perlu dibuktikan secara kuanti kasi dampaknya.
Justi kasi peningkatan ekonomi yang disebabkan oleh pariwisata Syariah tidak menutup kemungkinan menjadi amunisi
pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi hotel syariah dalam menjawab persoalan aminities yang mengganjal
penetapan pulau penyengat menjadi destinasi wisata halal.
Menurut Oktaviyanti (2013), dampak sosial budaya
sebagai akibat dari terjadinya interaksi meliputi terjadinya
efek demonstratif, munculnya perubahan nilai sosial seperti pada perubahan norma, perubahan unsur budaya dalam
pertunjukan seni, pembelajaran budaya serta terciptanya budaya pariwisata dimana dampak ini lebih berpengaruh pada
masyarakat lokal. Pulau penyengat dalam persiapan menjadi
destinasi wisata halal perlu mendapatkan justi kasi nilai-nilai
islam tidak hanya berkaitan tentang fasilitasnya saja yang halal, melainkan juga tentang konsistensi sosial budaya masyarakatnya yang masih menganut nilai Islam. Tidak menutup
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kemungkinan selama ini banyak wisatawan non muslim juga
telah berwisata di pulau penyengat yang memunculkan kemungkinan adanya adopsi nilai-nilai non islam yang terjadi
di masyarakat pulau Penyengat.
Kedua hal tersebut menunjukan bahwa diperlukan
sebuah studi akademis yang mampu membuktikan dampak
ekonomi yang inklusif terhadap pariwisata syariah, agar
menjadi sebuah hasil teknokratis untuk mendorong pembangunan pariwisata berbasis syariah serta secara khusus menjadikan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata halal.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dampak kegiatan pariwisata berbasis syariah di Pulau
Penyengat terhadap ekonomi masyarakat dan spiritualitas
Islam melalui pendekatan perilaku sosial budaya masyarakat.
Beberapa penelitian yang mendukung mengenai
dampak pariwisata berbasis syariah terhadap ekonomi dan
spiritualitas dapat dilihat sebagai berikut ini. Penelitian
Fitratun Ramadhany dan Ahmad Ajib Ridlwan (2018) yang
berjudul Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan dapat dibuat kesimpulan bahwa Pariwisata Syariah berimplikasi baik terhadap kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan dari pembangunan
daerah.
Penelitian Stephen Pratt (2015) yang berjudul The economics impact of tourism in SIDS. Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan dapat dibuat kesimpulan bahwa Peningkatan
permintaan wisata mendorong konsumsi rumah tangga dan
investasi. Keuntungan bersih dari meningkatnya pengeluaran
wisatawan internasional dengan 10% hasil dalam peningkatan kesejahteraan rata-rata mencapai 1,119% pada Small Island Developing States (SIDS).
Penelitian M. Madyan, Himmatul Kholidah, Dina Fitri-
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sia S., Nisful Laila (2015) yang berjudul Dampak Ekonomi Wisata Religi, Studi Kasus Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dibuat
kesimpulan Dampak ekonomi langsung berupa pendapatan pemilik unit usaha sebesar 44%. Dampak ekonomi tidak
langsung berupa pendapatan yang diterima tenaga kerja, yaitu sebesar 8,2.
Penelitian Xiaoping Zhuang, Yong Yao and Jun (Justin) Li (2019) yang berjudul Sociocultural Impacts of Tourism on
Residents of World Cultural Heritage Sites in China. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Sejalan dengan meningkatnya perkembangan pariwisata
dan semakin banyaknya wisatawan, masyarakat setempat
merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. perubahan
ekonomi yang dibawa oleh eksploitasi pariwisata, nilai-nilai
dan gaya hidup masyarakat setempat telah berubah secara
signi kan. Semakin banyak pariwisata dikembangkan, semakin jelas perubahannya.
Penelitian PJ. Hajare (2012) yang berjudul Economic,
Socio-cultural and Physical Impacts of Tourism A Case Study of
Elephanta Caves, Matheran Hill Station, Janjira Fort and Pali’s
Shri Ballaleshwar Ganesha. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dampak sosial dari
pengembangan pariwisata mengacu pada perubahan kualitas
hidup penduduk tujuan wisata. Dampak sosial tidak hanya
bermanfaat bagi pengembangan pariwisata tetapi juga interaksi antara penghuni dan pengunjung.
Penelitian Sabriye Çelik Uğuz (2015) berjudul Examination of Economic Impacts of Tourism with Multiplier Analysis
memasukkan komponen wisata halal dan wisata budaya dalam variabel yang diteliti untuk menunjukkan dampak pariwisata terhadap ekonomi negara turki menggunakan multiplier effect analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
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Pariwisata telah menjadi sektor penting bagi perekonomian
Turki. Terdapat peningkatan sejumlah 10% dalam pengeluaran wisatawan serta menghasilkan peningkatan pendapatan
sekitar $ 3,5 juta dan peningkatan 10% dalam hal peningkatan
tenaga kerja menghasilkan 30.000 peluang kerja baru.
Penelitian penulis menggunakan data primer dan data
sekunder yang diolah secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan
Sumber data menggunakan data primer dan data skunder.
Data Primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara
secara langsung dan hasil jawaban kuesioner yang di isi oleh
wisatawan, tenaga kerja lokal, pemilik usaha, dan masyarakat
sekitar yang merupakan subjek dari penelitian. Sedangkan
Data Skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian yaitu data
dari Badan Pusat Statistik (BPS), Literatur Artikel, Data-data
dari internet serta dokumen lainnya.
Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan wisata
Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini didukung dengan adanya Pulau Penyengat dinobatkan sebagai salah satu Kawasan
Cagar Budaya Nasional pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.112/M/2018
dengan luas lahan 91,15 hektare serta di dalamnya memiliki
46 buah peninggalan Cagar Budaya.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Pulau Penyengat pada tahun
2019 berjumlah 2.460 jiwa dan jumlah wisatawan yang datang
ke kota Tanjungpinang pada bulan Desember 2019 berjumlah
16.426 wisatawan.
Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, dimana populasi tidak
diberikan peluang sama dipilih menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi penduduk
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Pulau Penyengat yaitu berjumlah 2.460 jiwa. Metode pengambilan responden atau sampel diambil dengan menggunakan
Rumus Slovin sebagai berikut:

Keterangan:
n = Jumlah responden
N = Ukuran populasi
e = error yang bisa ditolerir.
Perhitungan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan dari metode pengambilan sampel diatas
maka sampel yang akan diambil yaitu merupakan bagian dari
populasi Masyarakat pulau penyengat yang berjumlah 96 responden berjumlah 96 responden yang terdiri dari 85 orang
dari masyarakat, 8 orang pelaku usaha dan 3 orang karyawan
tempat usaha.
Sedangkan untuk metode pengambilan sampel dari
populasi wisatawan kota tanjungpinang tahun 2019 di bawah
ini, maka yang akan menjadi sampel adalah 100 orang responden.

Jadi, jumlah sampel penelitian ini adalah 196 orang responden.
Agar penelitian tidak keluar dari ruang lingkupnya,
maka operasionalisasi berfungsi menjadi panduan dalam
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pembuatan angket penelitian serta memudahkan peneliti dalam menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan variabel
penelitian.
Tabel Operasionalisasi Variabel
Variabel
Sub variable
Indikator
D a m p a k D a m p a k Pengeluaran
Penginapan
Ekonomi
Langsung
wisatawan
Pengeluaran makanan dan
minuman wisatawan
Pengeluaran
Transportasi
wisatawan
Pengeluaran
oleh-oleh/
souvenir wisatawan
Dampak tidak Pendapatan langsung pelaku
langsung
usaha dari pengeluaran
wisatawan
Pengeluaran pelaku usaha
D a m p a k Pendapatan tenaga kerja
lanjutan
dari pelaku usaha
Pengeluaran tenaga kerja
Spiritualitas Sosial Budaya Agama
Sistem Nilai
Islam
Perilaku Individu
Masyarakat
Hubungan Keluarga
Gaya hidup
Perilaku Moral
Bahasa
Hubungan Interpersonal di
Masyarakat Lokal
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Pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui
wawancara secara langsung kepada responden, pengisian
menggunakan kuesioner oleh responden serta dokumentasi. Wawancara responden meliputi: wisatawan, tenaga kerja
lokal, pemilik usaha, dan masyarakat sekitar. Kuesioner penelitian yang akan di isi oleh subjek penelitian nantinya menggunakan skala likert dan tabel analisis dampak berganda
(Multiplier Effect Analysis).

B. Pariwisata, Ekonomi dan Spiritualitas
Pariwisata berbasis Syariah
Kata Pariwisata berasal dari sansekerta yaitu “pari”
yang artinya berkali-kali, berulang-ulang dan “wisata” yang
artinya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
de nisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata
dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
Menurut Revida dkk (2020) pariwisata adalah kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain berulang-ulang untuk sementara waktu dengan tujuan menikmati keindahan alam dan bukan untuk mencari
nafkah. Jadi, pariwisata dapat disimpulkan yaitu perjalanan
yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan tujuan
untuk bersenang-senang dan menggunakan waktu serta materi ke suatu tempat.
Industri Pariwisata diartikan sebagai kumpulan usaha
pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada
penyelenggaraan pariwisata. (Ismayanti:2010)
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Manfaat yang didapatkan dari industri pariwisata dirasakan oleh para pemangku kepentingan yang terdiri
atas pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai wisatawan dan sebagai tuan rumah. Berikut
jenis-jenis pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan antara
lain (Revida,2020):
a. Pariwisata Budaya, adalah pariwisata yang dilakukan
wisatawan berdasarkan ketertarikannya dengan seni budaya suatu daerah atau masyarakat setempat.
b. Pariwisata bahari, adalah pariwisata yang banyak dilakukan di sekitar pantai, danau dan laut.
c. Pariwisata olahraga, adalah pariwisata yang dilakukan
berbasis olahraga atau pesta olahraga seperti arum jeram,
diving, hiking dan lain-lain.
d Pariwisata cagar alam, adalah pariwisata yang dilakukan
dengan tujuan ingin menikmati cagar alam, hutan lindung
dan sebagainya.
e. Pariwisata agro, adalah pariwisata yang dilakukan dengan
tujuan berwisata sambil melihat dan memperdalam pengetahuannya terhadap pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan, dan sebagainya.
f. Pariwisata Religious, adalah pariwisata yang dilakukan
dengan motif menjalankan ibadah agama/kepercayaan
tertentu seperti pariwisata rohani dan sebagainya.
g Pariwisata lokal, adalah pariwisata yang dilakukan dilingkungan atau sekitar tempat tinggalnya sendiri.
h. Pariwisata regional, adalah pariwisata yang dilakukan di
daerah regional.
i. Pariwisata nasional, adalah pariwisata yang dilakukan diluar daerahnya.
j. Pariwisata internasional, adalah pariwisata yang dilakukan diluar Negara.
Fandeli dalam Revida, dkk (2020) menyatakan daya
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tarik pariwisata dibedakan berdasarkan tiga kategori yaitu:
a. Daya tarik alam, yaitu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan
daya tarik alamnya seperti laut, pesisir pantai, gunung,
lembah, air terjun, hutan dan objek wisata yang masih alami.
b. Daya tarik budaya, yaitu wisata yang dilakukan dengan
mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau
kekhasan budaya seperti kampong naga, tanah toraja, kraton Yogyakarta dan lain-lain.
c. Daya tarik minat khusus, yaitu pariwisata yang dilakukan
dengan mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat seperti olahraga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata
belanja, dan lain-lain.
Menurut Chookaew (2015), Pariwisata berbasis syariah merupakan aktualisasi konsep keislaman dimana konteks
halal dan haram menjadi objek utama. Hal ini berarti semua
bagian yang mencakup kegiatan wisata tidak terlepas dari
serti kasi halal yang wajib dijadikan pedoman untuk semua
yang berkegiatan di area pariwisata.
Pariwisata Syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya dengan mengedepankan nilai-nilai dan
norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya (Widagdyo,
2015). Konsep Pariwisata Syariah dapat dipahami sebagai
kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah, sehingga wisatawan muslim dapat berwisata serta menikmati
keagungan hasil cipataan Allah SWT (tafakur alam) dengan
tetap menjalankan kewajiban muslim seperti sholat wajib
tepat waktu dengan terfasilitasi dengan baik serta menjauhi
segala sesuatu yang dilarang Allah SWT (Kamarudin, 2013).
Pariwisata syariah dapat disimpulkan merupakan kunjungan
wisata yang mengedepankan nilai dan norma islam dimana
nilai halal dan haram menjadi salah satu tolak ukur wisata-
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wan.
Wisata halal adalah semacam alternatif bagi wisatawan Islam yang ingin mendapatkan tidak hanya kebutuhan
wisata, tetapi juga kebutuhan spiritual. Berdasarkan konteks perkembangan pariwisata halal, dapat ditelusuri bahwa
perkembangan wisata halal tidak bisa dilepaskan dari wisata religi, wisata syariah dan kemudian berkembang menjadi
wisata halal. Proses perkembangan wisata halal dapat dilihat
pada bagan berikut ini:
Gambar Perkembangan Wisata Halal

Wisata religi termasuk didalamnya adalah wisata ke
tempat-tempat suci yang disakralkan oleh penganut agama.
Wisata syariah merupakan wisata degan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai islam didalamya. Wisata halal adalah
wisata yang lebih kompleks dalam hal susbtansinya seperti melibatkan mayoritas orang Islam dalam kegiatan pariwisatanya serta produk dan layanan yang terserti kasi halal
mencakup halal hotel, halal restaurant, halal resort and halal
trip (Fatkurrohman, 2017). Berdasarkan hal tersebut pulau
penyengat dirasa masih dalam tahap wisata Syariah, tidak
hanya menawarkan wisata religi saja (ziarah dan masjid),
melainkan banyak kegiatan wisata yang menganut nilai-nilai
islam di dalamnya seperti budaya melayu.
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Ekonomi Masyarakat
Dalam ilmu ekonomi terbagi dua, yakni ekonomi makro yaitu mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan
bahkan suatu Negara dan ekonomi mikro yaitu mempelajari
perilaku ekonomi individu dengan memproduksi atau mengkonsumsi produk maupun jasa.
Dampak ekonomi merupakan dampak yang berasal dari pelaksanaan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dampak ekonomi terbagi tiga yaitu Dampak
ekonomi langsung, dampak ekonomi tidak langsung dan
dampak ekonomi lanjutan sebagai berikut: 1) Dampak
langsung merupakan terjadinya perubahan produksi yang
berkaitan dengan perubahan yang dikeluarkan oleh wisata;
2). Dampak tidak langsung merupakan perubahan produksi
yang dihasilkan melalui berbagai proses terhadap industri/
unit usaha; 3). Dampak Induksi merupakan perubahan dalam
kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari pengeluaran pendapatan rumah tangga yang diperoleh secara langsung atau tidak
langsung sebagai akibat dari pengeluaran pariwisata (Stynes,
1997).
Untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap
ekonomi masyarakat maka dilakukan Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect Analysis). Analisis Dampak Ekonomi
diukur dengan menggunakan efek pengganda (multiplier effect) dari arus keuangan yang terjadi menggunakan pendekatan dua tipe pengganda, yaitu (Vanhove, 2005):
1. Keynesian Local Income Multiplier: nilai yang menunjukkan
besar pengeluaran pengunjung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
2. Ratio Incorne Multiplier: nilai yang menunjukkan seberapa
besar dampak langsung yang dirasakan dari pengeluaran
pengunjung berdampak terhadap perekonomian lokal.
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Pengganda ini mengukur dampak tidak langsung dan
dampak lanjutan (indirect).
Multiplier effect dirumuskan sebagai berikut:
Keynesian Income Multiplier
:
(D+N+U)
E
Ratio Income Multiplier, Tipe I
:
(D+U)
D
Ratio Income Multiplier, Tipe II
:
(D+N+U)
D
Keterangan:
E : Tambahan pengeluaran pengunjung (rupiah)
D : Pendapatan lokal yang diperoleh secara langsung dari E
(rupiah)
N : Pendapatan lokal yang diperoleh secara tidak langsung
dari E (rupiah)
U : Pendapatan lokal yang diperoleh secara induced dari E
(rupiah)
Nilai Keynesian Local Income Multiplier, Ratio Income
Multiplier Tipe I, Ratio Income Multiplier Tipe II memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Apabila nilai-nilai tersebut kurang dari atau sama dengan
nol (≤ 0), maka lokasi wisata tersebut belum mampu memberikan dampak ekonomi terhadap kegiatan wisatanya;
2. Apabila nilai-nilai tersebut diantara angka nol dan satu (0
< x < 1), maka lokasi wisata tersebut masih memiliki nilai
dampak ekonomi yang rendah, dan
3. Apabila nilai-nilai tersebut lebih besar atau sama dengan
satu (≥ 1), maka lokasi wisata tersebut telah mampu memberikan dampak ekonomi terhadap kegiatan wisatanya.
Spiritualitas Nilai Islam
Maslow dalam Jalil (2013) mende nisikan spiritualitas
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sebagai sebuah tahapan aktualisasi diri, dimana seseorang
berlimpah kreativitas, intuisi, keceriaan, sukacita, kasih, kedamaian, toleransi, kerendahatian, serta memiliki tujuan hidup
yang jelas.
Pembangunan manusia dalam perspektif Islam mencakup dua dimensi yaitu jasmaniyah atau materi dan rukhaniyah atau spiritual. Sumbangan terbesar dan sangat substansial
yang diberikan Islam dalam perkembangan peradaban manusia adalah pada dimensi spiritualitasnya dalam makna nilainilai tauhidiyahnya, terutama ketika Islam bertemu dengan
kebudayaan lain. Spiritualitas Islam merupakan keimanan
atau dimensi terdalam dari manusia pada Allah SWT. serta
tauhid dan tuntutan implimentasi dalam kegiatan muslim
Berkaitan dengan kerangka merespon persoalan sosial-budaya kontemporer (Masturin, 2012).
Islam dengan nilai-nilai tauhidiyahnya mampu mengakomodir pengetahuan baru, mengadaptasi, dan mengkolaborasikan kebudayaan lain yang tidak bertentangan dengan
akidah islam. Hal ini menjadikan kebudayaan islam menjadi
lebih kaya. Dimensi tauhidiyah memberikan ikatan, penyaring dan dinamisator sehinggga hanya mengambil elemen-elemen dari budaya luar yang dianggap baik untuk mengisi
kekurangannya sehingga tidak bertentangan dengan nilainilai dasarnya (Saunders,1980).
Menurut Hajare (2012) Dampak sosial dan budaya dari
kegiatan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator
yang lebih menekankan nilai sosial budaya secara individual berupa; 1) pengembangan pusat ziarah atau budaya; 2)
perubahan nilai, norma dan kebiasaan; 3) Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya dan tradisi.
Untuk menganalisis dampak spiritualitas islam masyarakat maka penulis menggunakan Metode deskriptif yang
ditunjang dengan teknik skala likert. Analisis deskriptif mer-
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upakan metode yang meneliti status manusia, objek, kondisi,
sistem pemikiran ataupun peristiwa. Analisis deskriptif mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki (Whitney, 1960).
Selain itu juga penulis menggunakan Skala Likert yang
merupakan Alat yang dapat mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial
yang telah ditetapkan secara spesi k oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Variabel tersebut
dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian dijadikan
sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen kuesioner. Pilihan terhadap jawaban (sikap, pendapat, dan persepsi) dari
tanggapan responden diberi skor serta kategorisasi hasil skala
likert sebagai berikut:
a. bobot nilai 5 = sangat setuju = berada pada tingkat sangat
tinggi
b. bobot nilai 4 = setuju = berada pada tingkat tinggi
c. bobot nilai 3 = ragu-ragu = berada pada tingkat sedang
d. bobot nilai 2 = tidak setuju = berada pada tingkat rendah
e. bobot nilai 1= sangat tidak setuju = berada pada tingkat
sangat rendah
penulis juga menggunakan validitas data yang didapatkan
dari instrumen yang valid dalam pengukurannya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui butir-butir pertanyaan sebagai instrument yang layak dalam mende nisikan variabel.
Uji dvaliditas harus dilakukan pada setiap butir pertanyaan.
Penentuan validitas instrument melalui perbandingan hasil
rhitung dibandingkan dengan rtabel dimana df=n-2 dengan
sig. 5% jika rtabel < rhitung maka dinyatakan valid (Sugiyono,2014). Rumus korelasi yang digunakan dalam uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi yang
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dikemukakan oleh pearson dalam penelitian Obilor dan Amadi (2018) meliputi:

Keterangan

r
n

:

= koe sien korelasi antara dua variabel
= jumlah responden
= jumlah skor korelasi antara dua variabel
= jumlah skor x
= jumlah kuadrat dari skor x
= kuadrat dari jumlah skor x
= jumlah skor y
= jumlah kuadrat dari skor y
= kuadrat dari jumlah skor y
Selain itu juga penulis menguji melalui uji reliabilitas
digunakan untuk mengukur apakah instrument yang digunakan dalam penelitian ini reliable atau tidak. Penghitungan
nilai korelasi reliabilitas dilanjutkan dengan pengujian yaitu memasukkan nilai korelasi dengan menggunakan rumus
Spearman Brown:
R=
2r
(1+r)
Keterangan:
R = koe sien reliabilitas internal seluruh item
r = korelasi product moment antara belahan (ganjil-genap). []
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2
Wisata Halal

A. Labelisasi Halal dalam Dunia Pariwisata
Di dunia saat ini banyak yang menjadi perhatian
khususnya pariwisata halal, banyak negara yang mengikuti
seleksi World Halal Tourism Award. Dengan diadakannya
penilaian, Indonesia telah berhasil masuk pada World Halal
Tourism Award (WHAT) tahun 2015 dengan meraih 3 awards:
World’s Best Halal Tourism Destination (Lombok), World’s
Best Halal Honeymoon Destination (Lombok), dan World’s
Best Family Friendly Hotel (Sofyan Betawi Hotel Jakarta).
Pada tahun 2019, Indonesia mampu bersanding dengan Malaysia sebagai pemenang dalam urutan ranking wisata halal dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) yang
selanjutnya posisi ketiga di isi oleh turki, disusul posisi ke empat Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab di posisi kelima. Selain
itu, terdapat beberapa negara lain yang juga masuk dalam top
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10 wisata halal dunia lainnya seperti Qatar, Maroko, Bahrain,
Oman, dan Brunei Darussalam. Prestasi yang membanggakan bagi Indonesia ini membuat Indonesia semakin dilirik
oleh wisatawan mancanegara.
Secara umum dapat kita lihat bahwa hampir sebagian
besar masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam. Hal
ini memberikan manfaat dan peluang dalam pengembangan
wisata halal (Halal Tourism). Pemerintah Indonesia sendiri
telah berupaya untuk pengembangan wisata halal, seperti
adanya hotel syariah, restoran halal, serta adanya agen tour
syariah. Hal ini juga untuk mempertahankan prestasi Indonesia di tingkat internasional seperti yang telah diumumkan oleh GMTI melalui CrescentRating-Mastercard yaitu top
5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia 2019 diraih oleh
Lombok (Nusa Tenggara Barat), Aceh, Riau dan Kepulauan
Riau, DKI Jakarta, serta Sumatera Barat.
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur
fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Idonesia
(MUI). Dan pariwisata halal mencakup beberapa bidang seperti halal hotel, halal transportation, halal food premises, halal logistics, Islamic nance, Islamic travel packages, and halal
spa (Chanin et al., 2015).
Selain itu juga Pemerintah telah menjalin kerja sama
dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
agar mempersiapkan penginapan halal dan tempat makan
yang menyajikan menu makanan halal, serta bekerjasama
dengan Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA) dalam penyusunan paket wisata halal ke tempat wisata
religi.
Dengan beberapa prestasi yang diterima Indonesia
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tersebut, maka Kementerian Pariwisata menyelenggarakan
Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Penilaian IMTI tersebut dinilai langsung oleh CrescentRating-Mastercard yang
bekerjasama dengan Indonesia. Penilaian IMTI tersebut meliputi empat indikator yang ditentukan oleh GMTI yaitu accessibility (aksesibilitas), communication (komunikasi), environment (lingkungan) dan service (layanan). Dari Hasil penilaian
IMTI tersebut maka akan didapatkan top 5 destinasi wisata
halal prioritas Indonesia.
Selain penghargaan, wisata halal juga perlu mempunyai status dengan memiliki serti kat halal. Melalui regulasi
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk
mendukung produk halal, yaitu Undang-Undang (UU) No. 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri
Agama No. dan 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. lembaga yang turut berwenang mengatur
dan mengeluarkan serti kat wisata halal di Indonesia yaitu
LPPOM MUI. LPPOM MUI sendiri sudah sejak lama menjadi
lembaga yang menerbitkan serti kat halal untuk barang dan
jasa.
Untuk memperoleh serti kat halal dari LPPOM MUI,
maka terlebih dahulu masyarakat mendaftar secara online
melalui E-Halal Registration. Hal ini memudahkan masyarakat tanpa harus memerlukan waktu untuk pergi mendaftar
ke kantor dengan membawa berkas secara manual.
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Gambar. Alur Prosedur Serti kasi Halal

Sumber: www.halalmui.org
Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat masyarakat melakukan pendaftaran melalui website www.e-lppommui.org, kemudian mengisi data dan melakukan pembayaran
biaya pendaftaran dan biaya akad serti kasi halal. Selanjutnya mengisi dokumen dan menunggu pemeriksaan hingga penerbitan serti kat halal. Berikut dapat kita lihat perkembangan jumlah penerbitan serti kat halal dari tahun 2012 hingga
2019.
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Gambar Diagram Jumlah Serti kasi Halal LPPOM MUI
Tahun 2012-2019

Sumber: www.halalmui.org
Dari diagram diatas dapat di lihat peningkatan yang
signi kan dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dan ketertarikan masyarakat untuk menerapkan proses produksi yang halal dengan
ketetapan standar. Selain itu juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap produk ataupun jasa dengan adanya label halal pada
perusahaan. Selain itu juga secara tidak langsung akan memberikan dampak yang positif terhadap wisata halal.
B. Potensi dan Prospek wisata di Kepri
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terdiri dari gugusan pulau yang berjumlah 1.829. Sebagian besarnya adalah
pulau-pulau kecil. Kabupaten yang paling banyak memiliki
pulau ialah Kabupaten Lingga. Apabila dibandingkan, maka
90-an persen provinsi ini terdiri dari perairan. Di daerah ini,
terdapat tujuh kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Ling-
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ga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota
Tanjungpinang.
Tabel Luas Daratan dan Jumlah Pulau di Provinsi Kepri
No. Kabupaten/ L u a s Persentase ter- J u m l a h
Kota
(km2) hadap
luas
Pulau
Provinsi
1
Karimun
1.524,00
13,23
254
2
Bintan
1.321,10
11,47
272
3
Natuna
1.869,95
16,23
154
4
Lingga
2.216,04
19,23
531
Kepulauan
5
590,14
5,12
238
Anambas
6.
Batam
3.848,97
33,41
371
7 T a n j u n g 150,86
1,31
9
pinang
Kepulauan 11.521,06
100
1.829
Riau
Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka, 2019
Dengan karakter daerahnya masing-masing, setiap kabupaten kota memiliki obyek wisata dan ciri khas tersendiri dan bisa menjadi pilihan destinasi bagi wisatawan. Bagian
berikut ini akan menjelaskan tentang gambaran potensi wisata yang tersedia beserta prospeknya.
1. Potensi Wisata Kepri
Setiap daerah memiliki karakteristik potensi tersendiri,
baik dari segi potensi alam, sumber daya, sosial, budaya dan
juga manusianya. Perkembangan setiap daerah juga melahirkan satu potensi baru berkat hasil kreati tas dan inovasinya.
Di Kepri, Sebagian daerah mengandalkan potensi alam untuk
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dunia wisatanya, sebagian lainnya mengandalkan hasil karya
dan inovasi manusia.
a) Kabupaten Karimun
Secara Administratif Kabupaten karimun didirikan
pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 yang
pada saat itu baru memiliki tiga kecamatan. Letak Geogra s
Kabupaten Karimun ini berbatasan langsung dengan negara
tetangga dan daerah lainnya. Di sebelah utara, Karimun berbatasan dengan Philip Channel Singapura dan semenanjung
Malaysia dengan pemisah selat Singapura. Di sebelah selatan
berbatasan dengan Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri
Hilir. Di bagian Barat, Karimun berbatasan dengan Kecamatan Tebing tinggi kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Sementara di bagian sisi
Timurnya, Karimun berbatasan dengan Kota Batam.
Kabupaten yang dikenal dengan motto “Azam Dipasak Amanah Ditegak” ini terdiri dari 12 kecamatan, yaitu
Moro, Durai, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar,
Belat, Karimun, Buru, Meral, Tebing, dan Meral Barat. Dari 12
kecamatan tersebut terdapat 12 destinasi wisata buatan dan
36 destinasi alam.
Gambar Kantor Bupati Karimun

Sumber:https://karimunkab.go.id
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Pulau Karimun terdiri dari dari beberapa objek wisata
alam seperti pantai Pelawan, pantai Pongkar, air terjun Pongkar, kawasan wisata Gunung Jantan, makam keramat Tanjung
Gelam, dan prasasti Pasir Panjang. Selain itu, pulau lainnya
yaitu pulau buru memiliki objek wisata seperti air panas Tanjung Hutan, pantai Tanjung Ambat, Perigi Batu, dan Makam
Badang. Untuk wilayah pulau kundur memiliki objek wisata
pantai Gading, pantai Lubuk, pantai Timun, pantai Sawang,
pantai Kundur, makam Keramat Gading, Batu Limau, agrowisata nenas dan durian.
Dari objek wisata diatas ada 11 cagar budaya yang tercatat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu
Makam Badang dan Tapak Badang di Kecamatan Buru, Prasasti Batu Bersurat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral, Makam Keramat di Parit Alai, Pulau Kundur. Kemudian,
klenteng berusia lebih dari 100 tahun di Kecamatan Buru, gerbang istana Raja Abdul Ghani dan Masjid Raja Abdul Ghani
di Kecamatan Buru yang juga berusia lebih dari 100 tahun,
Rumah Panggung khas Melayu berusia lebih dari 100 tahun
di Sungai Ungar, Makam Raja Hasan dan lainnya.
Gambar Makam Badang

Sumber:http://disbud.kepriprov.go.id
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Potensi wisata alam ini juga telah didukung dengan
fasilitas penunjang yang dibangun secara berkala oleh pemerintah daerah. Dari beberapa obyek wisata tersebut, ada beberapa karakteristik. Misalnya, obyek wisata alam yang berpadu
dengan wisata arkeologi. Terkadang, daya tarik obyek wisata
itu karena kontur lokasi yang unik atau adanya tektur alami
yang memikat orang untuk berkunjung. Tidak sedikit lokasi
wisata di Karimun yang menggabungkan antara wisata alam
bahari dengan wisata ikonik.
Di Karimun, lokasi wisata yang berupa cagar budaya
juga terbilang banyak. Makam keramat ataupun sejenisnya
tetap menjadi daya tarik karena memiliki nilai budaya lokal
yang kuat. Begitu juga situs bersejarah lainnya. Artinya, wisata sejarah dan budaya yang ada di Karimun juga masih sangat kental dengan adat-istiadat dan kepercayaan masyarakat
setempat. Tetapi, tingkat kunjungan untuk pariwisata budaya
dan sejarah ini tidak sepadat kunjungan ke lokasi wisata alam.
Hanya pada momentum tertentu saja lokasi wisata budaya
dan sejarah seperti ini mendapatkan kunjungan wisatawan.
Untuk wisata kuliner kabupaten karimun memiliki makanan khas yang sudah terkenal yaitu lendot. Lendot
terbuat dari sayuran seperti sayur kangkung dan daun pakis. Tekstur kuah pada Lendot berlendir seperti lem, yang
enak disantap ketika panas. Kuah lendot ini berasal dari olahan sagu yang telah dihaluskan kemudian diberi campuran
udang dan siput. Untuk menambah rasa pedasnya diberikan
cabai pada kuah.
Makanan khas karimun ini tidak dapat ditemukan di
rumah makan biasa tetapi hanya dapat kita temukan di beberapa tempat yang memang menjual makanan khas karimun
tersebut serta pada kegiatan tertentu. Namun, makanan ini
tidak dapat dijadikan oleh-oleh untuk keluar kota dikarenakan ketahanannya hanya sehari saja.
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Gambar Makanan Lendot

Sumber:https://disbud.kepriprov.go.id
Seni dan kebudayaan di kabupaten karimun yaitu budaya melayu dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Untuk mencapai kabupaten karimun, wisatawan mancanegara seperti Malaysia dan Singapura hanya perlu menaiki
kapal langsung dari pelabuhan internasional sekitar dua jam.
Dengan datangnya wisatawan mancanegara tersebut menjadi imbas perkembangan objek wisata yang ada di kabupaten
karimun.
b). Kabupaten Bintan
Letak Geogra s Kabupaten Bintan ini berbatasan
langsung dengan wilayah-wilayah lainnya yaitu Utara: Kabupaten Natuna, Selatan: Kabupaten Lingga, Barat: Kota
Tanjungpinang dan Kota Batam, Timur: Provinsi Kalimantan
Barat. Kabupaten bintan ini terdiri dari 10 kecamatan, yaitu
Gunung kijang, Bintan Timur, Bintan Utara, Teluk Bintan,
Tambelan, Teluk Sebong, Toapaya, Mantang, Bintan Pesisir,
dan Seri Kuala Lobam.
Dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabu-
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paten bintan memiliki berbagai macam objek wisata seperti
wisata alam yaitu Air terjun Bintan, Gunung Bintan, Pantai
Trikora, Pantai Sakera, Pulau beralas pasir, Pantai Lagoi bay,
Pulau beralas bakau, Danau Biru, Hutan Mangrove dan Pantai Dugong.
Gambar Pantai Trikora

Sumber:https://humas.kepriprov.go.id
Wisata budaya seperti festival tari Bintan, kesenian
makyong, desa wisata dan kampong nelayan. Wisata Atraksi
seperti, Bintan Moon Run, Bintan Reebok Spartan dan KasmaRun. Pemerintah telah memiliki agenda kegiatan pariwisata sehingga bisa menarik kunjungan wisatawan.
Untuk wisata Kuliner ada di Plaza Lagoi Bay, Seafood,
dan otak-otak Sei Enam. Yang spesial dari otak-otak di Bintan
adalah yang terdapat di Sei Enam, di mana otak-otak tulang
menjadi menu andalan di sana.
Otak-otak juga terdapat di kota Tanjungpinang, namun
berbeda dengan otak-otak tulang ini yang memberikan khas
tersendiri karena biasanya otak-otak di isi dengan ikan ataupun sotong akan tetapi makanan ini diberi inti tulang ikan.
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Gambar Otak-otak

Sumber: https://kepri-travel.kepriprov.go.id
Untuk mencapai kabupaten Bintan, wisatawan mancanegara seperti singapura hanya perlu menaiki kapal
langsung dari pelabuhan internasional. Dengan datangnya
wisatawan mancanegara tersebut menjadi imbas perkembangan objek wisata yang ada di kabupaten Bintan.
c). Kabupaten Natuna
Secara Administratif Kabupaten Natuna didirikan pada
tahun 1999, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 yang pada
saat itu meliputi enam kecamatan yaitu kecamatan Bunguran
Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan,
serta satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Letak Geogra s Kabupaten Natuna ini berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan daerah lainnya. Sebelah utara berbatasan
dengan Laut Natuna Utara, selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, timur berbatasan dengan Laut Natuna Utara,
dan barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia.
Kabupaten yang dikenal dengan motto “Laut Sakti
Rantau Bertuah” ini terdiri dari 15 kecamatan, yaitu Bunguran
timur, Bunguran Barat, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Bunguran tengah, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Serasan, Serasan Timur, Midai, Subi, Pulau Laut, Bunguran Batubi,

30

Suak midai, dan Pulau Tiga Barat.
Aksesibilitas ke Natuna masih belum semudah ke daerah lain di Kepri. Moda transportasi yang paling digunakan ialah kapal laut. Sedangkan untuk penerbangan, bisa dilakukan
dari Batam. Karena posisinya yang berada di Perairan Laut
Natuna, masyarakat di sini juga segat bergantung pasokan
dari daerah lain, termasuk dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Tak hanya kaya akan sumber daya alam berupa gas dan
minyak tetapi kabupaten Natuna juga memiliki wisata yang
dapat memikat hati wisatawan. Menurut Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Natuna ada berbagai macam wisata yang
ada di natuna seperti wisata bahari yaitu Pantai Tanjung, Pulau Karang aji, Pantai sisi, Pulau Semiun, Geosite Pulau Setanau, Geosite Pulau Akar, Geosite Gua Kamak, Jelita Sejuba,
Batu Madu, Pantai Cemaga, Batu Catur, Pantai Marus, Alif
Stone Park, Pulau Sekatung, dan Batu sindu.
Gambar Alif Stone Park

Sumber: https://disparbud.natunakab.go.id
Wisata budaya seperti Tradisi Do’a selamat bulan Safar,
Hadrah, Tari topeng, pangkak gasing, Mendu, Tari ayam
Sudur, dan tingkah alu. Wisata Kuliner dengan makanan khas
Kuah Tige, Tabel Mando, Calok, Pedek, Kernas, dan Kercak.
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Gambar Makanan Kuah Tige

Sumber: https://disparbud.natunakab.go.id
Dari objek wisata diatas ada 11 cagar budaya yang tercatat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu
Keramat Binjai, Keramat Kuyol, Keramat Pucong, Keramat
Panglima Hujan, Bekas Rumah Datuk Kaya Suan, Keramat
Batu Merah, Keramat Air Kiyak, Keramat Air Kumbik, Rumah Datuk Kaya Wan M. Benteng, Rumah Besu Wan Mansyur, dan Rumah Tua Raja Perani.
d). Kabupaten Lingga
Secara administratif kabupaten Lingga dibentuk pada
akhir tahun 2003 sesuai dengan UU No. 31/2003 tanggal 18
Desember 2003, yang memiliki wilayah Kecamatan Singkep,
Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara dan Senayang. Letak
Geogra s Kabupaten Lingga ini berbatasan di sebelah Utara:
Kota Batam dan Laut Cina Selatan, Selatan: Laut Bangka dan
Selat Berhala, Barat: Laut Indragiri Hilir, Timur: Laut Cina Selatan.
Kabupaten yang dikenal dengan motto “Bertingkap
Alam Bberpintu illahi” ini terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Kabupaten Lingga terdiri dari: Kecamatan Singkep Barat, Ke-
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camatan Kepulauan Posek, Kecamatan Singkep, Kecamatan
Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Bakung
Serumpun, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Kecamatan Katang Bidare.
Di Kabupaten Lingga terdapat beberapa wisata alam
seperti Gunung Daik, Pemandian Tengku Ampuan Zahara,
Air Terjun Resun di Lingga Utara, Batu Belah Daik, dan juga
Air Terjun Tanda di Daik. Gunung Daik termasuk salah satu
gunung tertinggi di Kepri dan memiliki panorama yang khas.
Gunungnya yang bercabang dua juga memiliki banyak cerita
di kalangan masyarakat.
Gambar Museum Linggam Cahaya

Sumber: koleksi pribadi
Lingga memiliki julukan Bunda Tanah Melayu karena
Daik pernah menjadi pusat kesultanan kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Sebab itu di banyak situs sejarah yang berada di Lingga. Tetapi sayangnya sebagian besar sudah tidak
lagi dalam bentuk utuh. Satu di antara yang utuh ialah Masjid
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Sultan Lingga. Masjid ini memilki kaitan sejarah dengan masjid yang di Penyengat. Menurut cerita, masjid ini dibuat lebih
dahulu di bandingkan yang di Penyengat. Bahkan beberapa
aksesorisnya juga serupa, termasuk mimbar di dalam masjid.
Di sisi barat masjid ini juga terdapat makan sultan, yakni Sultan Mahmud Riayat Syah yang berjuluk marhum masjid dan
kini telah ditetapkan sebagai pahlawan nasinal.
Di Daik Lingga terdapat beberapa makam sultan kerajaan Riau Lingga. Di sana juga terdapat situs istana Sultan,
tetapi sayangnya, hanya tinggal pondasi saja. Di Daik Lingga
juga banyak terdapat benteng pertahanan, seperti di Pulau
Mepas, Bukit Cening, Kuala Daik dan alinnya. Hal ini sangat
wajar sekali karena Daik adalah ibu kota kerajaan.
Gambar Makanan Gubal Sagu

Sumber: http://disbud.kepriprov.go.id
Untuk wisata kuliner kabupaten lingga memiliki
makanan khas yang sudah terkenal yaitu Gubal sagu. Gubal
sagu terbuat dari campuran kelapa dan sagu basah.
e). Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 Tanggal 24 Juni 2008 yang
pada saat itu terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan,
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Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Dan ditambah 1 kecamatan saat ini yaitu kecamatan Siantan tengah.
Untuk batas-batas wilayah kabupaten Kepulauan Anambas yaotu sebelah Utara: Laut Natuna utara, Selatan: Kabupaten bintan, Barat: laut natuna utara dan Malaysia, Timur:
Kabupaten Natuna. Serupa dengan Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas ini berada di sisi timur laut
provinsi Kepri. Bahkan, akses ke Pontianak lebih dekat bila
di bandingkan ke Tanjungpinang, ibu kota Kepri. Di kabuptean ini sudah terdapat bandara untuk moda transportasi yang
lebih cepat.
Sedangkan untuk objek wisata alam di Kabupaten
kepulauan anambas yaitu Pantai Pasir Manang, Desa Arung
hijau, Air terjun temburun, pulau temawan, pulau nongkat,
pulau durai, pantai pulau penjalin, desa air sena, pantai selat
ransang, dan pantai padang melang. Keindahan pantai menjadi daya pikat tersendiri. Sebab itu, tidak heran apabila di
daerah ini terdapat resort mewah dengan privasi tingkat tinggi.
Gambar Pantai Padang Melang

Sumber: https://kepri-travel.kepriprov.go.id
Makanan khas kabupaten kepulauan anambas yang
sudah terkenal hingga ke negara tetangga dan telah mempu-
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nyai banyak cabang yaitu mie tarempa dan luti gendang.
Gambar Luti Gendang

Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id
Selain wisata pantai dan wisata kuliner, Kabupaten
Kepulauan Anambas juga memiliki objek wisata lainnya seperti cagar budaya yang telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Keramat Siantan Atas, Keramat Siantan Bawah, Kompleks Keramat Gunung Kute.
f). Kota Batam
Kota Batam memiliki luas wilayah administrasi
1.575 kilo meter persegi dengan luas daran 715 kilo meter
persegi. Kota Batam terdiri dari gugusan pulau yang apabila dilihat di peta menyerupai bentuk kalajengking. Pulau
besarnya yakni Pulau Batam, Rempang dan Galang yang
terkoneksi dengan jembatan. Gugusan pulau ini terkenal
dengan nama Barelang. Batam berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Aksesibilitas dari dan ke Batam juga lebih mudah di bandingkan dengan daerah lain di
Kepri. Batam ini juga memiliki ciri khas tersendiri bila di
bandingkan kota besar lain di Indonesia.
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Gambar Jembatan Barelang

Sumber: https://mediacenter.batam.go.id/
Posisi strategis Batam ini menjadi pintu masuk dan
keluar yang lebih mudah bagi para pelancong. Untuk wisatawan dalam negeri, Batam kerap menjadi tempat transit
untuk berlibur ke Singapuran dan Malaysia. Dengan pilihan paket wisata one day tour ke Singapura, wisatawan dari
luar Batam memanfaatkannya untuk ke Singapura menggunakan kapal feri. Sedangkan bagi wisman, daya tarik
Batam ialah pemandangan laut dengan fasilitas yang memadai untuk setiap pengunjung. Hotel yang tersedia juga
sangat beragam, mulai dari kelas melati hingga bintang
lima. Beberapa resort juga menerapkan privasi yang baik
bagi wisman yang datang ke Batam.
Saat ini, banyak tempat yang menjadi ikon pilihan
bagi wisatawan di Batam. Selain ikon jembatan Barelang,
Batam juga memiliki tulisan besar yang menjadi tempat
pelancong berswa foto. Namun tidak sedikit pula wisman
ke Batam untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang di
gelar di Batam. Beberapa ikon yang terkait wisata religi
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seperti Masjid Raya Batam, Masjid Sultan Mahmud Riayat
Syah, Vihara Meitriya, Patung Dewi Kwan Im dan lain sebagainya. Di Galang, ada situs sejarah bekas perkampungan bagi pengungsi Vietnam yang kini menjadi situs sejarah yang juga kerap menjadi tujuan wisata.
Gambar Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah

Sumber: https://batam.tribunnews.com/
Kelebihan Batam dibanding dengan daerah lain di
Kepri ialah pusat perbelanjaan lebih banyak dan barang
yang disediakan lebih murah. Batam juga memiliki banyak
toko resmi dari brand ternama. Hal ini juga menjadi nilai
tambah bagi Batam sehingga banyak wisatawan sengaja
datang ke Batam untuk membeli barang-barang dengan
harga lebih murah.
Layaknya daerah di Kepri lainnya, wisatawan yang
berkunjung ke Batam juga mudah mendapatkan aneka ragam barang yang khas di Kepri. Batam juga mengandakan
gonggong untuk kuliner dan juga motif batik. Beragam
motif batik gonggong telah dikenalkan oleh para pengrajin
batik di Batam.

38

g). Tanjungpinang
Tanjungpinang adalah ibukota provinsi Kepulauan
Riau. Kota yang berada di pulau Bintan ini memiliki sejarah
panjang di Kepulauan Riau. Di Tanjungpinang ini pula bermula nama Riau, yakni ketika wilayah ini masih masuk dalam
wilayah kekuasaan kerjaan Malaka. Ketika Malaka di serang
Portugis, Tanjungpinang sempat beberapa kali menjadi ibukota kerajaan, dan saat itulah nama Riau muncul dan digunakan. Di kota inilah tedapat pulau Penyengat, pulau bersejarah
yang memiliki situs cagar budaya cukup banyak.
Sebagai kota administratif, Tanjungpinang termasuk
kota yang padat dan berkembang pesat sejak menjadi ibu
kota provinsi. Layaknya kota lama, karakteristik bangunan
pertokoan terlihat begitu ramai dan tertata rapi walaupun
terkesan padat. Tanjungpinang banyak terdapat bangunan
kuno, seperti gedung daerah yang merupakan bekas perkantoran Belanda.
Gambar Taman Laman Boenda

Sumber: https://batam.tribunnews.com karya Jogie Suaduon
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Sektor pariwisata menjadi salah satu andalan Tanjungpinang, khususnya Pulau Penyengat. Maka tidak heran
apabila ada sebutan, “belum ke Tanjungpinang apabila belum
sampai ke Penyengat.” Untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah juga melakukan pembenahan di obyek wisata dan mendorong memunculkan obyek wisata baru. Jumlah
hotel yang tersedia di Tanjungpinang juga sangat representatif dengan pilihan harga yang variatif.
Pemerintah kota Tanjungpinang dan juga Pemprov Kepri terus melakukan pembenahan infrastruktur di Kota Tanjungpinang. Pemerintah mencoba untuk membangun landmark dan tempat-tempat ikonik untuk menarik wisatawan
lebih banyak lagi. Selain itu, pihak swasta juga turut serta
mendukung upaya tersesebut dengan menyediakan prasarana lainnya yang lebih memadai. Beberapa lokasi ikonik baru
yang bermunculan seperti Laman Boenda Tepi Laut dengan
gedung gonggongnya dan wisata Patung Seribu, jembatan
Dompak dan lain sebagainya. Lokasi-lokasi itu diharapkan
menjadi menjadi daya tarik bagi wisatawan.

2. Prospek Wisata Kepri
Sektor pariwisata memberikan sumbangsih yang
cukup signi kan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan yang selalu signi kan setiap setiap
tahunnya. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) melaporkan bahwa jumlah wisatawan tumbuh 6,0 persen pada 2018,
7,0 persen pada 2017 dan 4,0 persen pada 2016. Demikian
juga dengan pertumbuhan wisatawan di Indonesia yang juga
meningkat, yakni 271 juta orang pada tahun 2017, 264 juta
pada 2016 dan 255 juta orang pada 2015. Jumlah kunjungan
wisatawan manca negara (wisman) juga terlihat signi kan.
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Tabel Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung
ke Indonesia Tahun 2009-2018

Sumber data: https://databoks.katadata.co.id/
Dari gambaran data di atas, sektor pariwisata Indonesia
terus bergerak maju mengiringi pertumbuhan dengan membenahi, mengereasikan dan menciptakan destinasi wisata baru.
Upaya kreatif tersebut diperlihatkan dengan beragamnya pilihan destinasi wisata di setiap daerah yang menghadirkan
ikon baru sehingga masyarakat banyak yang menjadikannya
tujuan wisata. Dengan penguatan nilai jual sektor pariwisata
tersebut, maka minat kunjungan wisata juga semakin tinggi.
Pertumbuhan sektor pariwisata juga dirasakan oleh
Kepulauan Riau. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)
Kepulauan Riau, jumlah kunjungan wisman ke Kepri pada
2019 meningkat 229 ribu orang dari total 2,865 juta orang.
Jumlah pelancong yang paling banyak berkunjung ke Kepri
berasal dari Singapura, Malaysia, Tiongkok, India dan Filipina (BPS Kepri, 2020). Kehadiran wisatawan ini juga cukup
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memberikan gairah pada sektor ekonomi Kepri selain perindustrian.
Tabel Jumlah Wisman yang Datang Tahun 2017-2019
No.
1
2
3
4

Pintu Masuk
2017
2018
2019
Wisman
Tanjungpinang
117.882
140.603
169.364
Karimun
85.771
84.718
112.753
Bintan
371.592
522.399
634.735
Batam
1.564.717 1.887.284 1.947.943
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Setelah memperlihatkan perkembangan yang bagus
pada 2019, sektor pariwisata Kepri menunjukan gejala penurunan yang signi kan akibat pandemi Covid-19 yang
melanda secara global. Hal itu terlihat dengan jelas dari data
terbaru yang dirilis oleh BPS Kepri pada Januari. Hal itu
diperlihatkan dari gra k berikut ini.
Gra k kunjungan wisman ke Kepri

Sumber: https://kepri.bps.go.id/
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Meski demikian, tinggi kunjungan wisatawan ke Kepri tidak lepas dari faktor geogra snya yang berbatasan
langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dua negeri jiran
ini juga termasuk penyumbang wisatawan yang terbanyak.
Bahkan, tidak sedikit yang menjadikan Kepri sebagai pilihan
destinasi wisata tambahan setelah kunjungan mereka ke Singapura ataupun sebaliknya, menjadi Kepri sebagai destinasi
utama lalu melanjutkan perjalanan ke Singapura dan Malaysia. Artinya, dua negara ini memberikan kontribusi besar bagi
perkembangan dunia pariwisata di Kepri.
Warga Singapura dan Malaysia memiliki kedekatan
historis dengan Kepri karena sebelumnya termasuk dalam
satu bagian yang sama ketika di masa kerajaan Johor Pahang
Riau. Kedekatan geogratif, kesamaan kultur, dan bahkan sebagian besar masih memiliki kekerabatan, bisa menjadi modal
dasar penguat kunjungan wisman dari Singapura dan Malaysia. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi penguatan potensi
dan prospek sektor pariwisata di Kepri.
Minat kunjungan wisatawan lokal di Kepri juga juga
terbilang tinggi, khususnya di Batam dan pulau Bintan. Persilangan kunjungan antar warga pulau ini terlihat dari tingginya
tra k arus penumpang di kedua pelabuhan. Misal saja, banyak warga Batam yang datang berkunjung ke Tanjungpinang
dan Bintan setiap akhir pekan untuk menikmati wisata alam,
wisata sejarah dan wisata religi. Sedangkan masyarakat pulau
Bintan, baik dari Kabupaten Bintan maupun dari Kota Tanjungpinang, berkunjung ke Batam untuk menikmati wahana
baru pariwisata ikonik dan juga wisata belanja di pusat-pusat
perbelanjaan di Batam. Artinya, masing-masing daerah di Kepri juga memiliki potensi sektor wisatanya sendiri yang bisa
dikembangkan dan digali potensinya.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan
beberapa karakteristik pariwisata yang ada di Kepri sebagai
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berikut. Pertama, wisata alam. Karakteristik wisata alam yang
dimiliki Kepri lebih merupakan wisata sektor bahari. Pulau,
pantai, terumbu karang dan wahana air dapat menjadi andalan daya pikat bagi wisatawan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah resort dan hotel yang berkembang di tepian pantai,
baik di Bintan, Batam dan Anambas.
Kedua, wisata belanja. Magnet yang paling kuat dari
wisata belanja ialah Batam. Dengan fasilitas Free Trade Zone
(FTZ) yang dimiliki, beberapa barang komuditas bisa didapatkan dengan harga yang murah dibandingkan di daerah
lainnya. Namun, pembelian barang ini juga dibatasi. Masuk
dalam kategori wisata ini ialah wisata kuliner. Potensi wisata
kuliner ini hampir merata di setiap daerah tetapi juga selalu
ada ciri khas tersendiri dari setiap daerah. Misalnya, untuk
menikmati otak-otak, warga biasa memilih membeli di Kelurahan Sungai Enam di Kijang yang menjadi sentra otak-otak
untuk Bintan dan Tanjungpinang.
Ketiga, wisata budaya dan sejarah. Setiap daerah memiliki potensi wisata sejarah dan budaya ini. Di Kepri, khususnya di Bintan, Tanjungpinang dan Lingga, banyak obyek wisata
budaya dan sejarah yang bisa menjadi pilihan destinasi wisatawan. Di Tanjungpinang, pulau Penyengat adalah magnet
wisata budaya dan sejarah sekaligus karena di pulau ini terdapat situs peninggalan sejarah di masa kerajaan Riau-Lingga. Di sana juga terdapat makam pahlawan nasional, Raja Ali
Haji.
Keempat, wisata religi. Wisata religi termasuk fenomena
dan karakteristik wisata baru. Wisata religi ini juga hanya sekadar kegiatan wisata religi dari umat Islam, tetapi juga dari
umat lainnya. Kuatnya kunjungan wisata religi terlihat dengan banyak tempat ibadah yang menjadi magnet baru untuk
kunjungan pariwisata. Misalnya, di Masjid Sultan Riau Pulau
Penyengat selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata-
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wan. Begitu juga dengan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah
dan Vihara Meitriya di Batam, Kelenteng Patung Seribu di
Tanjungpinang dan lainnya.
Potensi wisata religi dan prospek kunjungan wisatawan
dapat menjadi perhatian oleh pemerintah daerah, khususnya
untuk meningkatkan jumlah wisman muslim dari Singapura
dan Malaysia. Hal ini karena masyarakat melayu Kepri memiliki kesamaan budaya dan ikatan-ikatan kultural lainnya walau terpisah oleh administasi negara. Dari beberapa kunjungan, tidak sedikit dari mereka yang sengaja berkunjung ke
Tanjungpinang, untuk dapat berziarah ke Masjid Sultan Riau
dan berkunjung ke situs cagar budaya yang berada di sana.
Mereka juga ingin menikmati suasana di pulau yang banyak
di sebut dalam sejarah kerajaan Riau-Lingga itu. Tidak sedikit
pula membutuhkan kenyamanan ketika berkunjung dengan
sesuatu yang memenuhi standar syariah atau hukum Islam.
Masyarakat melayu Islam sangat peduli dengan nilainilai Islam yang mereka percayai. Sebab itu, kebutuhan akan
kepastian tentang kehalalan makanan dan kenyamanan
penginapan sesuai dengan ajaran Islam, justru bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dengan demikian,
maka Kepri sangat perlu dukungan dalam pengembangan
wisata halal. Adanya dukungan pemerintah provinsi Kepri
dalam memberikan pelatihan bagi pelaku usaha dan menambah sarana dan prasarana dapat mendorong Kepri menjadi
kawasan wisata religi yang berkembang.[]
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3
Penyengat:
Pulau Indera Sakti

A. Pulau Benteng yang Bertuah
Salah satu pulau yang menjadi bagian di Kepri khususnya tanjungpinang adalah pulau penyengat. Dahulu, pulau
yang berhadapan dengan kuala sungai riau ini selalu menjadi
tempat pemberhentian para pelaut, terutama untuk mengambil air tawar. Konon, para pelaut yang sedang mengambil
air ini diserang sejenis lebah yang disebut penyengat hingga jatuh korban jiwa. Serangga tersebut dianggap sakti dan
pulau ini kemudian dinamakan Pulau Penyengat Indra Sakti.
Mitologi lain tentang asal nama pulau ini mengisahkan, dahulu pulau ini dihuni oleh seorang pendekat bernama Indera
Sakti. Pulau ini juga dikenal dengan Pulau Air Tawar. Karena
posisi yang strategis di antara pertemuan tanjung dan muara
Sungai Carang, pulau ini menjadi persinggahan pelaut untuk
mengambil air tawar di sumur-sumur di sana. Terlepas dari
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beragam kisah itu, nama Penyengat Indera Sakti banyak disebut dalam naskah kuno di Kepri.
Di sisi timur pulau ini, ada tanjung yang dulu dipenuhi
pohon pinang, yang menjadi pusat perkantoran perwakilan
Belanda. Secara tidak langsung, Penyengat ini berhadapan
langsung dengan perkantoran Belanda yang selalu mengawasi gerak-gerik dari Yang Dipertuan Besar atau Sultan maupun Yang Dipertuan Muda (YDM) atau Raja Muda. Kini, di
seberang pulau ini tepat pusat keramaian Tanjugpinang, yakni taman Laman Boenda dan Pelabuhan Sri Bintan Pura.
Di atas pulau ini, banyak torehan kisah masa lalu yang
memiliki arti bagi masyarakatnya. Pulau ini dijadikan benteng pertahanan karena letaknya yang strategis. Kala itu, Ketika Raja Haji Fisabilillah menjabat YDM, ia menjadikan Pulau
Penyengat sebagai pertahanan dari serangan musuh maupun
perlindungan bagi setiap kapal yang bermitra dagang dengan
kerajaan. Di sini juga pernah tercatat perang dahsyat yang
pernah di Tanjungpinang antara pasukan Kerajaan Johor Riau
Pahang dengan kompeni Belanda.
Setelah itu, Pulau Penyengat menjelma menjadi pulau
yang berkembang setelah dijadikan sebagai mas kaswin oleh
Sultan Mahmud Syah kepada Engku Raja Hamidah pada
1803. Engku Raja Hamidah juga banyak menetap di pulau ini
sehingga secara perlahan membuat pulau ini semakin ramai.
Semakin lama, semakin banyak akti tas yang dilakukan pembesar kerajaan di Pulau Penyengat. Di sana dibangun masjid
Sultan Riau. Tidak sedikit pula bangsawan yang memilih menetap di pulau ini. Sebab itu, banyak juga pejabat dan orang
penting di makamkan di kompleks pemakaman bangsawan
yang ada di sana.
Selanjutnya pulau ini menjelma menjadi pusat tamadun melayu Riau-Lingga seiring dengan meningkatnya aktivitas pendidikan dan keagamaan. Adalah Raja Ali Haji tokoh
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penting yang tercatat sebagai intelektual melayu yang cukup
tersohor (Faisal, 2018). Di pulau ini juga pernah terdapat perpustakaan dengan koleksi ratusan judul buku dengan jumlah
yang berjilid-jilid (Hamidy, 1998). Di pulau ini juga banyak
didirikan kantor ataupun istana tempat tinggal pejabat kerajaan. Di sini juga pernah menjadi pusat kegiatan dan penyebaran tarekat Naqsabandiyah (Faisal, 2019).
Gambar Peta Sebaran Cagar Budaya Kota Tanjungpinang

Sumber: http://sdm.data.kemdikbud.go.id
Dari sejarah panjang itu, kini sebagian peninggalannya
sebagian masih bisa di nikmati oleh wisatawan, tradisi masih
dilestarikan oleh penduduk setempat, adat istiadat masih dipegang teguh untuk menjaga marwah. Dan peninggalan itu
yang menjadikannya magnet untuk wisata, khususnya wisata
religi di Kepri.
Untuk mencapai pulau Penyengat, wisatawan hanya
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perlu menaiki kapal motor dengan harga tiket Rp. 7.500,00/
orang. Pulau ini berbukit-bukit dan tanahnya terdiri dari pasir bercampur kerikil, sedangkan pantainya landai, berlumpur, dan diselingi dengan batu karang. Gambaran sebaran
situs budaya di Tanjungpinang terlihat pada peta di atas dan
sebagian besar situs tersebut berada di Pulau Penyengat.
B. Situs dan Peninggalan Kerajaan
Di pulau Penyengat terdapat beberapa cagar budaya,
dimana situs dan peninggalan kerajaan ini dibangun pada
masa pemerintahan raja-raja. Hingga sekarang situs dan peninggalan kerajaan ini pernah dilakukan pemugaran, bahkan
masih bentuk nya masih bersih dan terawat. Berikut ini beberapa situs dan peninggalan kerajaan di pulau penyengat:
1) Benteng Bukit Kursi
Pulau penyengat menjadi saksi sejarah, tercatat selama
berkecamuknya peperangan antara kerajaan riau dengan belanda (1782-1794 M), pulau penyengat dijadikan kubu penting. Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau IV (termasyhur
dengan gelar Raja Haji Syahid Fisabilillah Marhum Teluk
Ketapang) memimpin peperangan melawan belanda, mendirikan kubu-kubu pertahanan Kerajaan Riau di Penyengat,
yakni Bukit Penggawa, Bukit Tengah, dan Bukit Kursi. Benteng-benteng ini dilengkapi meriam-meriam dalam berbagai
ukuran. (Yulianingsih:2010)
Benteng bukit kursi berbentuk persegi empat. Bahannya dari gundukan tanah dan dinding benteng terbuat dari
susunan bata dan semen. Masing-masing sudutnya mempunyai bastion (bagian yang menonjol keluar), dan bagian tengah
sebelah barat terdapat jembatan menuju ke dalam benteng.
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Gambar Benteng Bukit Kursi

Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id
Ukuran panjang setiap sisi benteng berbeda-beda, yaitu dinding utara 9,90 m, dinding timur 9,80 m, dinding selatan 10,20 m, dinding barat 10,20 m, tinggi dinding rata-rata
1,70 m. sedangkan ukuran bastion adalah (Anom, dkk:1996):
1. Bastion sebelah barat daya: sisi barat 10,20 m, sisi selatan
10,20 m, tinggi 3,00 m
2. Bastion sebelah barat laut: sisi utara 9,85 m, sisi barat 9,80
m, tinggi 3,20 m
3. Bastion sebelah timur laut: sisi utara 9,90 m, sisi timur 9,18
m, tinggi 1,70 m
4. Bastion sebelah tenggara: sisi timur 9,80 m, sisi selatan 9,85
m, tinggi 3,00 m
2) Makam Raja Ali Haji
Raja Ali Yang Dipertuan Muda Riau VIII memerintah
pada tahun 1844-1857. Beliau terkenal dengan sebutan marhum kantor. Pada masa pemerintahannya tercatat sebagai
masa pembangunan sik yang pesat. Selain itu beliau juga
membuat dermaga beton serta mendirikan istana yang megah.
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Gambar Makam Raja Ali Haji

Sumber: https://lamriau.id
Makam Raja Ali Haji merupakan kompleks yang dikelilingi tembok, terbuat dari batu karang dan bata. Denah bangunan segi empat dan berpenampil di bagian barat. Pintu
masuk ada dua buah yaitu di utara dan timur. Di halaman
kompeks ini banyak terdapat makam lainnya dan juga dua
buah kolam. Makam Raja Ali berdampingan dengan makam
Raja Ja’far terdapat dalam satu cungkup.
Dalam cungkup ini terbagi dalam empat ruangan yaitu (Anom, dkk:1996), yakni induk, samping, muka dan tengan. Ruang induk sebelah barat dengan enam buah jendela
(bagian atasnya berbentuk setengah lingkaran). Ada sebuah
relung berbentuk mihrab setengah lingkaran. Atap ruang induk berbentuk kubah dan di bagian dalam terdapat hiasan
ukiran daun dan bunga. Sedangkan ruang samping kiri dan
kanan dengan satu pintu dan empat buah jendela berbentuk
setengah lingkaran. Atapnya berbentuk tiga buah kubah kecil. Adapun ruang muka didalamnya terdapat sebuah makam.
Ruang ini dilengkapi dengan sebuah pintu dan empat jendela
atap berbentuk kubah segi panjang. Sementara ruang tengah,
terbuka dan di dalam terdapat lima buah makam yang dibat-
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asi oleh bingkai terbuat dari batu alam. Dalam ruangan inilah
terdapat makam Raja ali dan Raja Ja’far. Makam Raja Ali ini
dihiasi pilar-pilar bulat dan persegi serta ukiran-ukiran timbul seperti daun-daunan dan bunga. Nisan makam berbentuk
gada dan dihiasi dengan pelipit.
3) Gudang Mesiu
Gudang mesiu didirikan pada masa pemerintahan Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889-1908. Beliau merupakan Sultan yang ke XI dari kerajaan Siak.
Gudang mesiu berdenah empat persegi, berukuran
13x12 m dan bergaya eropa. Bangunan tersebut dikelilingi
oleh tembok setinggi 1,65 cm dan tebalnya 20 cm. pintu gerbang terletak lurus didepan pintu bangunan. Pintu hanya satu
buah berukuran lebar 60 cm berbentuk lengkung pada bagian
atasnya. Tinggi bangunan 3m dan tebalnya 25 cm. disamping bangunan terdapat sebuah jendela berjeruji besi dengan
bentuk persegi panjang. Langit-langit di atapnya terbuat dari
semen beton.
Gambar Gudang Mesiu

Sumber: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id
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Atap gudang bagian depan berbentuk setengah lingkaran, sedangkan bagian belakang bertingkat tiga. Di antara
atap bawah dan atas dibatasi oleh dinding dengan lubang angin di keempat sisinya. Atap tingkat 2 dan 3 seperti kubah
dan dipuncaknya makin ke atas makin mengecil.
4) Perigi Puteri
Perigi Puteri terletak di sebelah selatan jalan menuju
Kompleks Makam Abdurrahman. Perigi ini terletak dalam
sebuah bangunan berbentuk persegi empat. Sedangkan bentuk bentuk periginya persegi, tanpa atap dan lantainya terbuat dari tegel. Ukuran perigi panjang 4 m dan lebarnya 3 m.
disebelah kiri pintu masuk ada semacam kursi tempat duduk.
Gambar Perigi Putri

Sumber:https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id
Bagian atas pintu masuk bangunan berbentuk setengah lingkaran dan berpelipit. Di kiri kanannya terdapat relief
timbul yang menggambarkan tiang dengan pelipit-pelipit.
Atap bangunan berbentuk setengah lingkaran dengan pelipit setengah lingkaran pula. Pada bagian tengahnya terdapat
juga lingkaran dengan lubang berbentuk lingkaran. Lubang
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yang ditengah (sebuah) lebih besar dari lainnya. Di atas dinding setengah terdapat hiasan sejenis kendi.
4) Kompleks Makam Raja Abdurrahman
Raja Abdurrahman Yang Dipertuan Muda VII yang
terkenal dengan sebutan Marhum Kampung Bulang memerintah pada tahun 1832-1844. Beliau adalah seorang pemrakarsa pembangunan Masjid Raya Pulau Penyengat.
Kompleks makam Raja Abdurrahman terletak di atas
bukit, di belakang Masjid Raya Pulau Penyengat. Untuk sampai ke lokasi harus naik tangga. Kompleks ini dikelilingi oleh
tembok yang di hiasi dengan ukiran timbul, terutama di bagian depan tembok. Pada tiap-tiap sudut tembok bagian atasnya
terdapat pahatan seperti kendi. Pintu masuk ke dalam kompleks terdapat di tengah. Bagian atasnya membentuk setengah lingkaran, daun pintunya dua buah. Di atas lengkungan
terdapat hiasan seperti kelopak/daun dan diatasnya terdapat
kendi.
Gambar Komplek Raja Abdurrahman

Sumber: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id
Makam Raja Abdurrahman terdapat di sebelah kanan
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pintu masuk. Jirat pada makam terdiri atas tiga tingkat, makin ke atas makin kecil. Jirat ini polos dan diatasnya terdapat
dua buah nisan berbentuk gada.
C. Kemilau dari Masjid Sultan Riau
Masjid Sultan Riau di Penyengat adalah ikon yang paling memiliki daya pikat bagi wisatawan. Dari kejauhan, warna khas masjid ini telah terlihat. Ketika penumpang kapal hendak memasuki pelabuhan Sri Bintan Pura, maka akan terlihat
kemilau warna kuning di pulau Penyengat, di sisi kiri kapal.
Sedangkan di sisi kanan, penumpang bisa melihat landmark
kota Tanjungpinang dengan tulisan Kota Gurindam.
Masjid ini dibangun pada 1803 berkat gotong royong
yang dilakukan masyarakat. Awal sekali, bagian dari masjid
ini masih menggunakan kayu. Kemudian, pada masa YDM
Raja Abdurrahman, yakni pada 1832 M, masjid ini direnovasi
karena sudah tidak lagi mampu menampung jemaah hingga
bentuknya serupa sekarang ini. Beberapa penambahan bagian tertentu untuk melengkapi kebutuhan dan tetap mempertahankan aslinya. Banyak juga yang mengaitkan keberadaan
masjid ini dengan masjid Sultan Lingga yang di Daik karena
memang pada dasarnya kedua masjid adalah kerajaan dan
menjadi tempat ritual penting dari kegiatan-kegiatan resmi
kerajaan.
Secara sik, masjid ini berukuran 18 x 20 meter dengan 13 kubah di atasnya. Kubah ini mirip dengan kebanyakan
kubah dari arsitektur kubah di Timur Tengah. Kualitas kubah
juga sudah cor dan bahkan banyak menyebut bahwa masjid
ini merupakan masjid dengan kubah cor yang pertama. Di
masjid ini terdapat 17 menara. Di bagian depan tedapat gazebo di sisi kiri dan kanan yang dulu digunakan untuk berbagai
kegiatan.
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Gambar Masjid Sultan Riau

Sumber: https://kepri-travel.kepriprov.go.id
Menurut kisah, dahulu inti ruangan masjid hanya digunakan untuk kegiatan utama, seperti salat, mengaji dan
pengajian. Sedangkan gazebo digunakan untuk pendidikan,
musyarawah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. Hal ini juga sangat wajar karena
sejarah juga mencatat bahwa di masjid ini pernah terdapat
perpustakaan yang memiliki koleksi ratusan judul kitab, yakni Kutub Kannah (Hamidy, 1998). Hingga saat ini, sebagian
dari koleksi perpustakaan itu masih tersedia di sana. Bahkan
juga tedapat koleksi naskah-naskah kuno yang kerap menjadi
tujuan para peneliti.
Di dalam masjid ini juga terdapat manuskrip Al-Qur’an
yang masih dalam tulisan tangan. Manuskrip ini ditulis oleh
seorang ulama yang diutus untuk belajar menulis kaligra
Arab ke Istanbul Turki. Ulama yang bernama Abdurrahman
itu kemudian menulis mushaf Al-Qur’an pada sekitar 1867 M,
yang kemudian dikenal dengan mushaf stambul.
Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus
tempat belajar. Di masjid ini dilakukan beberapa ritual kegiatan sesuai adat istiadat masyarakat melaku, seperti peringatan maulid nabi. Masjid ini juga menjadi pusat berbagai ak-
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tivitas kegiatan tarekat semasa kerajaan dahulu (Faisal, 2019).
Hingga saat ini, masjid ini menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan ke pulau Penyengat dan menjadi tempat
untuk meneroka masa lalu tamadun melayu serta meningkatkan spiritualitas. Banyak pengunjung merasa nyaman
berada di dalam masjid. Masjid ini sudah terdaftar sebagai
cagar budaya pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya
dengan No SK penetapan SK Menteri NoKM.9/PW.007/
MKP/03.
D. Pemukiman Lama yang Beradaptasi
Menurut data Kecamatan Tanjungpinang dalam angka jumlah masyarakat Pulau Penyengat yaitu 2.803 jiwa yang
terdiri dari 1.398 berjenis kelamin laki-laki dan 1.405 berjenis
kelamin perempuan. Kelurahan Pulau Penyengat ini terdiri
dari 5 RW dan 11 RT serta terdapat dua Sekolah Dasar (SD)
dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sarana kesehatan
yang ada di pulau Penyengat ini adalah Puskesmas pembantu
berjumlah, seorang praktek bidan, dua Posyandu, dan satu
Polindes.
Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini pulau
penyengat sendiri sudah terdapat menara (tower) telekomunikasi yang berjumlah satu unit. Selain itu juga dengan adanya cagar budaya yang ada di pulau ini secara tidak langsung
membuat masyarakat ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pariwisata. Masyarakat di pulau ini
mulai melihat peluang di mana wisatawan yang berbondong-bondong datang ke kawasan wisata pulau penyengat.
Beberapa orang mulai membuka rumah makan, homestay,
warung kecil-kecilan, membuka usaha oleh-oleh makanan
khas serta souvenir.[]
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4
Meneroka Dampak
Wisata Religi di
Penyengat

Wisata ziarah atau wisata religi adalah kegiatan wisata ke tempat-tempat yang memiliki makna khusus, biasanya
berupa tempat ibadah, makam ulama atau situs-situs kuno
yang memiliki kelebihan. Kelebihan ini misalnya dilihat dari
sisi sejarah, adanya mitos dan legenda mengenai tempat tersebut, ataupun keunikan dan keunggulan arsitektur bangunannya. (Ulung, 2013)
Wisata religi (Muharto: 2020) menekankan pada
keunikan, keindahan dan nilai religi. Seperti objek wisata religi berupa mengunjungi masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain. Wisata religi
seringkali erat kaitan dengan wisata sejarah, yang merupakan
bagian dari wisata budaya.
Menurut Jaelani dalam Muharto (2020) Tren perjalanan keagamaan tidak dianggap sebagai fenomena baru. Untuk melakukan perjalanan, wisata religi telah lama menjadi
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motif integral dan biasanya dianggap sebagai bentuk tertua
dari perjalanan ekonomi. Setiap tahun jutaan orang melakukan perjalanan ke tujuan ziarah utama di seluruh dunia.
Diperkirakan bahwa hamper 240 juta orang per tahun pergi
berziarah, sebagian Kristen, muslim , hindu. Wisata Religi
identik dengan pertumbuhan pariwisata pada masa modern.
Menurut Wahab dalam Marsono dkk (2016) Dampak
Pariwisata disebut dengan “makna pariwisata” merupakan
faktor penting dalam pengembangan ekonomi. Meningkatnya kegiatan pariwisata akan mendorong perkembangan sector
ekonomi masyarakat, diantaranya munculnya industri jasa,
seperti: usaha dan toko cenderamata, usaha akomodasi (hotel,
motel, pondok wisata, dan perkemahan), usaha transportasi,
menambah permintaan hasil pertanian, dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara.
Wisata religi (Muharto:2020) menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi. Seperti objek wisata religi
berupa mengunjungi masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain Wisata Religi
identik dengan pertumbuhan pariwisata pada masa modern.
(Jaelani, 2017)
Dengan sejarah dan keunikan Masjid Sultan Riau serta
cagar budaya lainnya, ini menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke Pulau Penyengat. Hal ini memberikan dampak
positif bagi masyarakat Pulau Penyengat. Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti dampak ekonomi dan
spiritualitas masyarakat.
A. Ekonomi Maju, Masyarakat Kuat
Menurut Ismayanti (2020) Industri pariwisata memberikan keunikan tersendiri dibandingkan dengan sector
ekonomi lain karena empat factor ini berikut ini,
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Pertama, pariwisata adalah industry ekspor fana (invisible export industry) segala transaksi yang terjadi di industri
pariwisata berupa pengalaman yang dapat diceritakan kepada orang lain, tetapi tidak dapat dibawa pulang sebagai cinderamata. Kedua, setiap kali wisatawan mengunjungi destinasi, ia selalu membutuhkan barang dan jasa tambahan harus
diciptakan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan. Ketiga, pariwisata sebagai produk yang terpisah-pisah (fragmented), tetapi terintegrasi dan langsung mempengaruhi sector ekonomi lain. Keempat, pariwisata merupakan ekspor yang sangat tidak stabil. Sifat kepariwisataan
yang dinamis dan musiman membuat industry ini mengalami uktuasi yang sangat tinggi.
Dengan adanya kegiatan pariwisata di Pulau
Penyengat, maka secara tidak langsung ekonomi masyarakat
terkena dampaknya. Arus wisatawan mancanegara maupun
wisatawan lokal yang datang secara terus menerus terjadi
peningkatan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jaya dalam Simanjuntak (2018) Menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan
dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak
pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat.
Selain itu juga, sektor pariwisata merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah. Peningkatan wisatawan yang
berkunjung akan berdampak positif terhadap pendapatan
masyarakat. Semakin meningkatnya permintaan barang dan
jasa akan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Pendapatan masyarakat yang meningkat berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat (Sulaksmi, 2017). Pertumbuhan
pariwisata meningkatkan pendapatan perekonomian dalam
waktu 5-6 triwulan, serta keduanya mempunyai hubungan
timbal balik (Nizar, 2011).
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Pariwisata secara makro dan mikro juga berdampak
terhadap penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga dan tarif, distribusi manfaat dan keuntungan, kepemilikan dan pengendalian, pembangunan, dan
pajak untuk pemerintah (Ismayanti,2010).
Menurut Cohen dalam Ismayanti (2010) Dampak pariwisata terhadap perekonomian bisa bersifat positif dan bisa
berrsifat negative. Secara umum dampak tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.
1. Dampak terhadap penerimaan devisa
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. Dampak terhadap peluang kerja
4. Dampak terhadap harga dan tarif
5. Dampak terhadap distribusi manfaat dan keuntungan
6. Dampak terhadap kepemilikan dan pengendalian
7. Dampak terhadap pembangunan
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah
Menurut hasil penelitian penulis karakteristik sosial
ekonomi wisatawan yang datang ke kawasan wisata pulau
penyengat dapat dilihat sebagai berikut:
Persentase wisatawan menurut jenis kelamin

Sumber: Olahan Peneliti, 2020
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Dari data tersebut terlihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang berada di kawasan pulau penyengat
memiliki perbedaan yang cukup jauh dimana wisatawan perempuan lebih banyak dari wisatawan laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di kawasan wisata pulau penyengat
didominasi oleh wisatawan berjenis kelamin perempuan.
Gambar persentase umur wisatawan

Sumber: Olahan Peneliti, 2020
Dari data diatas dapat diketahui bahwa wisatawan sebanyak 11% berusia dibawah 20 tahun. Wisatawan yang berusia 20 hingga 29 tahun sebanyak 52%. Wisatawan yang berusia 30 hingga 39 tahun sebanyak 12%. Pada usia 40 hingga 49
tahun diketahui sebanyak 13% dan berusia diatas 50 tahun
sebanyak 12%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wisatawan dan masyarakat di kawasan wisata pulau penyengat
sebagian besar di dominasi oleh wisatawan berusia 20 hingga
29 tahun.
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Persentase wisatawan berdasarkan pekerjaan

Sumber: Olahan Peneliti, 2020
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa wisatawan
berdasarkan pekerjaannya yang bekerja sebagai karyawan
swasta berjumlah 19%. Wisatawan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 27%. Wisatawan dengan
status Pelajar/mahasiswa berjumlah 11%. Sedangkan wisatawan yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) berjumlah
6%. Dan pekerjaan lainnya berjumlah 37%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan dan masyarakat sekitar kawasan
wisatawan sebagian besar mempunyai pekerjaan lainnya.
Persentase wisatwan berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber: Olahan Peneliti, 2020
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa wisatawan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak pada jenjang
pendidikan S1 sebanyak 40%. Diikuti dengan jenjang tamat
SMA sebanyak 31%, S2 sebanyak 19 %, D3 sebanyak 6%, SMP
sebanyak 0%, dan sebanyak 0% wisatawan pada jenjang pendidikan SD. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan
wisatawan di kawasan wisata pulau penyengat sebagian besar berpendidikan sarjana.
Keunikan industri pariwisata terhadap perekonomian
berupa dampak ganda (multiplier effect) dari pariwisata terhadap ekonomi. Pariwisata memberikan pengaruh tidak hanya terhadap sektor ekonomi yang langsung terkait dengan
industry pariwisata, tetapi juga industri yang tidak langsung
terkait dengan industri pariwisata. (Ismayanti, 2010).
Dampak Ganda Pariwisata terhadap perekonomian

Menurut Ismayanti (2010), pariwisata memberikan keuntungan berganda ke bawah, terutama bagi masyarakat setempat (trickle down). Secara ideal, pariwisata menghidupkan
pemasok-pemasok lokal dan mengurangi ketergantungan
terhadap impor. Dampak ganda dapat memperbaiki kualitas
pelayanan local dengan berinvestasi dan mendorong pembelanjaan dalam negeri. Damun, tidak tertutup kemungkinan,
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dampak ganda memperbesar kebocoran devisa, apabila pembelanjaan masayarakat sarat dengan impor.
Analisis dampak ekonomi kegiatan pariwisata lazimnya berfokus pada perubahan penjualan, penghasilan dan
penempatan tenaga kerja di daerah bersangkutan yang terjadi akibat kegiatan pariwisata. Pada dasarnya analisis dampak
ekonomi pariwisata menelusuri aliran uang dari belanja wisatawan, pertama-tama ke (Suryadana,2013):
1. Kalangan usaha dan badan-badan pemerintah selaku
penerima pengeluaran wisatawan
2. Bidang usaha lainnya selaku pemasok barang dan jasa
kepada usaha pariwisata
3. Rumah tangga selaku penerima penghasilan
dari pekerjaan di bidang pariwisata dan industri
penunjangnya
4. Pemerintah melalui berbagai pajak dan pungutan dari
wisatawan, usaha dan rumah tangga.
Ismayanti (2010) mengatakan bahwa proses multiplier
effect adalah proses yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran
agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas
tingkat pendapatan nasional. Keunikan industri pariwisata
terhadap perekonomian berupa dampak ganda (multiplier
effect) dari pariwisata terhadap ekonomi. Pariwisata memberikan pengaruh tidak hanya terhadap sektor ekonomi yang
langsung terkait dengan industry pariwisata, tetapi juga industri yang tidak langsung terkait dengan industry pariwisata. Analisis dampak ekonomi kegiatan wisata terkait dengan
elemenelemen penghasilan, penjualan dan tenaga kerja di
daerah kawasan wisata yang terjadi akibat kegiatan pariwisata.

66

Pengukuran multiplier adalah pengaruh pengeluaran tambahan yang diperkenalkan dalam ilmu ekonomi. Hal
tersebut mencakup marginal dari perubahan rata-rata. Di dalam kasus kepariwisataan pengeluaran tambahan pada suatu
daerah dapat berbentuk apa saja, termasuk (a) pengeluaran
yang dikeluarkan oleh wisatawan yang sedang berkunjung
terhadap barang dan pelayanan, (b) investasi dari luar, (c)
pengeluaran pemerintah, contohnya biaya yang dikeluarkan
untuk infrastruktur, (d) mengekspor barang-barang karena
dorongan dari pariwisata.
Belinda dalam Putra dkk (2017) menyatakan bahwa
pengeluaran dapat dianalisa sebagai berikut.
a.
Pengeluaran langsung
Dalam kepariwisataan pengeluaran dilakukan oleh pengunjung pada barang dan pelayanan dalam penginapan, restoran,
toko, fasilitas wisata yang akan di ekspor atau investasi dalam
pariwisata.
b.
Pengeluaran tidak langsung
Mencakup transaksi inter bisnis yang mana hasil dari pengeluaran langsung seperti pembelian barang oleh pemilik toko
dari supplier local dan pembelian yang dilakukan oleh supplier local dari memborong.
c.
Pengeluaran induksi
Pengeluaran induksi merupakan peningkatan pengeluaran
konsumen hasil dari pendapatan tambahan pribadi yang dihasilkan dari pengeluaran langsung.
Nilai multiplier ekonomi merupakan nilai yang
menunjukan sejauh mana pengeluaran wisatawan akan menstimulasi pengeluaran lebih lanjut, sehingga pada akhirnya
meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Konsep
multiplier dapat dilihat dari jenis dampak secara langsung,
tidak langsung dan dampak lanjutan yang mempengaruhi
akibat dari tambahan pengeluaran pengunjung ke dalam
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ekonomi local atau ekonomi nasional.
META (2001) menyatakan terdapat formula untuk
menghitung nilai pengganda dari pengeluaran wistawan
yaitu dengan cara; (1) Lokal pendapatan keynesian multiplier dimana nilai yang dihasilkan dari pengeluaran lebih atau
pengurangan dari pengeluaran yang digandakan untuk mengetahui penambahan dan pengurangan pendapatan lokal.
Keynesian merupakan metode terbaik untuk mere eksikan
keseluruhan dampak dari pengeluaran lebih dari ekowisata
bahari. (2) Rasio pendapatan multiplier yakni nilai yang diperoleh dari peningkatan dan penurunan pendapatan langsung
dari ekonomi lokal yang digandakan untuk memperoleh hasil
peningkatan dan penurunan total pendapatan lokal.
Analisis dampak ekonomi dalam penelitian penulis diukur dengan menggunakan Analisis dampak berganda (multiplier effect analysist) dari arus keuangan yang terjadi menggunakan pendekatan dua tipe pengganda, yaitu: Keynesian
Local Income Multiplier dan Ratio Income Multiplier, Tipe I dan
Tipe II.
Dampak ekonomi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu
dampak langsung, dampak tidak langsung dan dampak
ikutan/lanjutan. Menurut Suryadana (2013) Dampak total
ekonomi pariwisata merupakan jumlah keseluruhan dampak
yang terjadi baik langsung, tidak langsung maupun induksi, yang masing-masing dapat diukur sebagai keluaran bruto (gross output) atau penjualan (sales), penghasilan (income),
penempatan tenaga kerja (employment) dan nilai tambah (value added).
1. Dampak Langsung
Dampak langsung merupakan nilai yang berasal dari
pengeluaran wisatawan dikurangi nilai impor dalam penye-

68

diaan produk dan jasa pada unit bisnis. Manfaat yang langsung
dirasakan oleh masyarakat berupa pendapatan yang diterima
oleh penerima awal pengeluaran wisatawan seperti hotel,
makanan dan minuman, transportasi, serta cendera mata.
Dalam penelitian penulis menganalisis dampak
Langsung melalui indikator pengeluaran wisatawan dari segi
penginapan, makan dan minum, transportasi, dan oleh-oleh/souvenir. Penulis menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden berupa pertanyaan pengeluaran responden selama berada di kawasan wisata pulau penyengat.
Berikut hasil analisis dampak ekonomi langsung melalui analisis dampak berganda (multiplier effect Analysist) yaitu menggunakan Keynesian Local Income Multiplier: nilai yang
menunjukkan besar pengeluaran pengunjung berdampak
pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
Keynesian Income Multiplier :
Keynesian Income Multiplier :
Dari nilai tersebut yaitu 17 lebih besar dari satu (≥ 1), maka
lokasi wisata tersebut dinilai telah mampu memberikan
dampak ekonomi terhadap kegiatan wisatanya.
Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa dengan adanya
wisata maka terjadi kegiatan ekonomi yaitu pengeluaran dari
wisatawan di kawasan wisata pulau penyengat seperti untuk
penginapan, makan dan minum, penggunaan transportasi
dan membeli oleh-oleh/souvenir maka memberikan dampak
ekonomi bagi masyarakat di pulau penyengat. Menurut
Suryadana (2013) perubahan produksi sehubungan dengan
dampak langsung atas perubahan belanja wisatawan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh pengeluaran
yang dikeluarkan oleh wisatawan di kawasan wisata pulau
penyengat merupakan pendapatan atau pemasukan bagi
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pelaku usaha dan tenaga kerja. Jadi, naik turunnya wisatawan
dapat mempengaruhi penjualan pelaku usaha.
2. Dampak tidak langsung
Dampak tidak langsung merupakan aktivitas ekonomi
lokal yang diakibatkan dari proses pembelanjaan kemudian
berdampak pada unit usaha penerima dampak langsung. Hal
ini terjadi bersamaan dengan dampak langsung yaitu manfaat yang dirasakan secara tidak langsung dari Pemasok bahan dan alat penginapan serta bahan baku makanan, minuman dan cendera mata.
Perubahan produksi yang dihasilkan dari pembelanjaan berbagai babak berikutnya dari penerimaan hotel kepada industri para pemasoknya, yaitu pemasok barang dan jasa
kepada hotel. (Suryadana:2013)
Dalam penelitian penulis menganalisis dampak tidak
langsung melalui indikator pendapatan langsung pelaku usaha dari pengeluaran wisatawan yaitu dari pemasukan pelaku
usaha per bulan dan pengeluaran pelaku usaha per bulan untuk upah karyawan, pembelian bahan baku, biaya operasional (listrik, air), retribusi dan pajak dan Lain-lain.
Gambar Toko Oleh-oleh makanan khas Pulau Penyengat

.
Dokumen pribadi
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu pelaku usaha
berupa pertanyaan pemasukan dan pengeluaran responden
dalam melakukan aktivitas usahanya di kawasan wisata pulau penyengat. Berikut hasil analisis dampak ekonomi tidak
langsung melalui analisis dampak berganda (multiplier effect
Analysist) yaitu menggunakan Ratio Incorne Multiplier: nilai
yang menunjukkan seberapa besar dampak langsung yang
dirasakan dari pengeluaran pengunjung berdampak terhadap perekonomian. Pengganda ini mengukur dampak tidak
langsung.
Ratio Income Multiplier, Tipe I

:

Ratio Income Multiplier, Tipe I
:
Dari nilai 5 tersebut lebih besar dari satu (≥ 1), maka lokasi
wisata dinilai telah mampu memberikan dampak ekonomi
terhadap kegiatan wisatanya.
Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa dengan adanya
wisata maka terjadi kegiatan ekonomi yaitu pengeluaran dari
wisatawan di kawasan wisata pulau penyengat seperti untuk penginapan, makan dan minum, penggunaan transportasi dan membeli oleh-oleh atau souvenir maka memberikan
dampak ekonomi bagi masyarakat di pulau penyengat yaitu
pemasukan bagi pelaku usaha sehingga dari pemasukan tadi
para pelaku usaha mengeluarkan uangnya untuk upah Karyawan, Pembelian bahan baku, biaya operasional (listrik, air),
Retribusi dan pajak dan Lain-lain.
Jadi, dengan adanya pengeluaran wisatawan ini
siklus kegiatan ekonomi yang ada di kawasan wisata pulau
penyengat berjaan dengan baik hingga berdampak kepada
pemasok lokal bahan baku, pendapatan karyawan rumah makan, pembayaran listrik, dan biaya lain-lain.
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3. Dampak Lanjutan
Dampak ikutan atau dampak lanjutan merupakan aktivitas ekonomi lokal lanjutan dari tambahan pendapatan
lokal (dampak ikutan dari dampak langsung dan dampak
tidak langsung) berupa aktivitas ekonomi pada tingkat rumah tangga berasal dari pendapatan yang bersumber dari
berbagai komponen unit usaha. Disini pendapatan yang telah
diperoleh dari dampak langsung dan dampak tidak langsung
digunakan kembali pendapatannya untuk kebutuhan lain.
Gambar Karyawan Rumah Makan

Dokumen pribadi
Penulis menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu tenaga kerja atau karyawan berupa
pertanyaan pemasukan dan pengeluaran responden dalam
melakukan aktivitas bekerjanya di kawasan wisata pulau
penyengat. Berikut hasil analisis dampak ekonomi lanjutan
melalui analisis dampak berganda (multiplier effect Analysist)
yaitu menggunakan Ratio Incorne Multiplier: nilai yang menunjukkan seberapa besar dampak lanjutan dari wisatawan yang
dirasakan terhadap perekonomian lokal. Pengganda ini mengukur dampak lanjutan.
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Ratio Income Multiplier, Tipe II:
Ratio Income Multiplier, Tipe II:
Dari nilai 22,1 tersebut lebih besar dari satu (≥ 1), maka lokasi wisata tersebut dinilai telah mampu memberikan dampak
ekonomi terhadap kegiatan wisatanya.
Tabel. analisis dampak berganda (multiplier effect
Analysist)
No.
1.

Kriteria
Keynesian
I n c o m e
Multiplier

Nilai
17

Keterangan
Lokasi wisata dikatakan
telah dapat memberikan
dampak ekonomi bagi
wisatanya jarena nilai
Keeynesian
Income
Multiplier lebih besar
atau sama dengan satu
(≥1)

2.

R a t i o
I n c o m e
Multiplier
Tipe I
R a t i o
I n c o m e
Multiplier
Tipe II

5

Dari nilai tersebut yang
lebih besar atau sama
dengan satu (≥ 1), maka
lokasi wisata tersebut
dinilai telah mampu
memberikan
dampak
ekonomi
terhadap
kegiatan wisatanya.

3.

22,1

Sumber: Hasil analisis, 2020
Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa dengan adanya
wisata maka terjadi kegiatan ekonomi yaitu pengeluaran dari
wisatawan di kawasan wisata pulau penyengat seperti un-
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tuk penginapan, makan dan minum, penggunaan transportasi dan membeli oleh-oleh atau souvenir maka memberikan
dampak ekonomi bagi masyarakat di pulau penyengat yaitu pemasukan bagi pelaku usaha sehingga dari pengeluaran
para pelaku usaha dapat memberikan pemasukan seperti gaji
Karyawan. Kemudian dari gaji karyawan tadi karyawan dapat memanfaatkan pemasukan tersebut untuk belanja pengeluaran sehari-hari.
Oleh karena itu, kegiatan pariwisata syariah yang
ada di pulau penyengat berdampak secara langsung, tidak
langsung, dan lanjutan. Dengan adanya peningkatan ekonomi
masyarakat pulau penyengat ini juga maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun turut meningkat. Masyarakat juga mulai
berbenah diri untuk lebih dikenal hingga ke wisatawan mancanegara.
B. Mendekatkan Diri di Masjid, Perkuat Spiritualitas
Dampak pariwisata terhadap spiritualitas islam masyarakat dinilai dari sisi sosial dan budaya berkontribusi terhadap intervensi dalam sistem nilai, perilaku individu, hubungan keluarga, gaya hidup, tingkat keselamatan, perilaku
moral, agama, bahasa, hubungan interpersonal di masyarakat
lokal bersumber dari hubungan langsung dan tidak langsung
dengan wisatawan.
Dalam penelitian penulis menganalisis 8 indikator
tersebut melalui teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner yang di isi oleh responden dengan menggunakan
skala likert.
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Rekapitulasi Persentase Spiritualitas Islam Masyarakat
Pulau Penyengat
No.

Spiritualitas Islam
Masyarakat

1.

Merasa tenang setelah
melakukan ibadah di
Masjid Pulau Penyengat

2.

Segera menghentikan
aktivitas ketika mendengar suara adzan di
Masjid Pulau Penyengat

3.

Selalu ikut sholat berjamaah di Masjid Pulau
Penyengat

4.

Selalu mengajak keluarga untuk ikut terlibat
dalam kegiatan keagamaan dan budaya di
kawasan wisata Pulau
Penyengat

5.

Selalu berpakaian sesuai dengan syariat islam ketika beraktivitas
di kawasan Wisata Pulau Penyengat

6.

Selalu
membuang
sampah pada tempatnya di Kawasan Wisata
Pulau Penyengat

Jawaban Responden
1

2

3

4
22%

5
78%

44%

56%

1%

24%

75%

1%

24%

75%

22%

78%

31%

68%

1%
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7.

Selalu berbicara sopan
dengan lawan bicara di
Kawasan Wisata Pulau
Penyengat

8.

Selalu ikut serta dalam
kegiatan gotong royong
masyarakat di Kawasan
Wisata Pulau Penyengat
Jumlah

0

0

26%

74%

4%

24%

72%

1%

27%

72%

Keterangan:
1: Sangat Tidak Setuju,
2:Tidak Setuju,
3:Ragu-ragu,
4:Setuju,
5:Sangat Setuju
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Spiritualitas Islam Masyarakat di Kawasan Wisata Pulau Penyengat
sebagian besar yang merasa tenang setelah melakukan ibadah
di Masjid Pulau Penyengat dan masyarakat selalu berpakaian
sesuai dengan syariat islam ketika beraktivitas di Kawasan
Wisata Pulau Penyengat. Selain itu juga terlihat masih ada
sedikit ragu-ragu pada tingkat spiritualitasnya yaitu berada
pada indikator hubungan interpersonal seperti selalu ikut
serta dalam kegiatan gotong royong masyarakat di Kawasan
Wisata Pulau Penyengat.
Menurut Arjana (2016) selain dalam bidang perekonomian, Sektor pariwisata juga berdampak pada kehidupan
sosial masyarakat yang tidak hanya menimbulkan dampak
positif tetapi juga dampak negatif. Perubahan gaya hidup
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tidak dapat dihindarkan dari dampak dinamika pariwisata.
Pengaruh tersebut berdasarkan interaksi wisatawan masyarakat lokal/pelaku wisata. Hal tersebut semakin berpengaruh
disebabkan oleh persinggungan wisatawan dan masyarakat
lokal dalam keseharian sehingga masyarakat akan terdampak
karena mengamati perilaku wisatawan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan seluruh hasil analisis variabel spiritualitas Islam masyarakat tersebut dengan adanya kegiatan pariwisata syariah
oleh wisatawan lokal maupun mancanegara telah mempunyai pengaruh dengan meningkatkan spiritualitas Islam masyarakat di kawasan wisata pulau Penyengat.[]
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5
Menatap Masa Depan
Wisata Religi

Wisatawan yang datang ke pulau Penyengat dengan
tujuan melakukan perjalanan wisata religi ini melakukan berbagai kegiatan yang mendapatkan beberapa hal positif bagi
mereka salah satunya bertambahnya wawasan sejarah. Dalam
hal ini wisatawan yang datang tersebut melakukan berbagai
jenis pengeluaran konsumtif yaitu dikarenakan untuk mencapai kawasan wisata pulau penyengat tersebut wisatawan perlu menggunakan transportasi umum yang lebih dikenal dengan nama pompong. Bagi wisatawan yang berkeliling tanpa
harus berjalan kaki, pulau penyengat menyediakan becak motor yang dikemudikan oleh warga pulau Penyengat sekaligus
dapat menjadi guide selama diperjalanan.
Selama berada di pulau Penyengat, wisatawan juga
tidak ragu mengeluarkan uang untuk menyantap makanan
dan minuman khas pulau Penyengat. Dan untuk tetap dapat membagikan momen indahnya pulau Penyengat akan bu-
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dayanya wisatawan membeli souvenir serta oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat. Selain itu juga, terdapat wisatawan
yang menginap di homestay pulau penyengat dengan berbagai
macam tujuan salah satunya untuk melakukan i’tikaf di masjid Sultan Riau Penyengat.
Dengan adanya pengeluaran konsumtif wisatawan
tersebut, maka memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat di Kawasan Wisata Pulau Penyengat. Kegiatan wisata
religi tersebut bersentuhan dan memberikan dampak langsung
dengan pelaku usaha yaitu pemilik pompong, pengemudi becak motor, pemilik homestay, pemilik rumah makan, penjual
makanan dan minuman di toko kelontong, serta pemilik toko
oleh-oleh dan souvenir. Sedangkan untuk pengeluarannya
pemilik tempat usaha mengeluarkan uang untuk membeli
bahan baku serta upah tenaga kerja. tenaga kerja adalah karyawan yang bekerja di rumah makan maupun homestay yang
terkena dampak tidak langsung dari adanya kegiatan wisata religi ini. Selain itu, tenaga kerja tersebut membelanjakan
pendapatannya tadi untuk pengeluaran belanja sehari-hari
dan pendidikan sekolah anak yang berdampak lanjutan dari
adanya kegiatan wisata religi ini.
Kegiatan wisata religi yang dilakukan wisatawan ini
juga memberikan manfaat seperti meningkatnya keimanan
dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tidak hanya wisatawan yang merasakan hal tersebut, atmosfer ini juga membuat
masyarakat di kawasan wisata pulau Penyengat mengalami
peningkatan spiritualitas dalam dirinya. Masyarakat pulau
Penyengat selalu menghentikan aktivitas ketika mendengar
adzan dan segera mengikuti salat berjamaah di masjid, selain
itu juga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan keagamaan
dan budaya yang diselenggarakan untuk tradisi dan mengenalkan kebudayaan pulau Penyengat yang berlandaskan
islami. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam keagamaan
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tetapi juga menjaga agar nilai-nilai perilaku tetap terjaga seperti tutur kata yang sopan saat berbicara dan ikut serta gotong royong serta menjaga kebersihan kawasan wisata pulau
Penyengat.
Oleh karena itu, dengan adanya wisata religi ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di kawasan
wisata pulau penyengat. Tidak hanya dampak ekonomi dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga adanya
peningkatan spiritualitas masyarakat di kawasan wisata pulau Penyengat.
Dengan hasil penelitian penulis tersebut, maka diharapkan dengan adanya wisata religi di kawasan wisata
pulau Penyengat perlu adanya fokus dari pemerintah dalam
pengembangan dan pelestarian serta perawatan situs-situs
bersejarah di pulau Penyengat. Regulasi yang masih kurang
memadai mengenai dukungan pariwisata halal juga perlu diadakan untuk memperkuat keberadaan wisata halal di Indonesia khususnya kepulauan riau.
Selain itu juga, perlunya pemerintah kota Tanjungpinang mengadakan pelatihan-pelatihan khusus masyarakat
yang ada di kawasan wisata pulau penyengat untuk meningkatkan kreati tas dan inovasi UMKM pulau Penyengat. Dalam kondisi saat ini, pemasaran melalui media online merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi ketertarikan
wisatawan untuk lebih mengenal sejarah dan kebudayaan,
oleh karena itu diperlukan media pemasaran khusus mengenalkan wisata syariah atau religi pulau penyengat ini hingga ke dunia internasional.[]
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