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Andi Sudirman Sulaiman 

Plt. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN 

KETUA UMUM MES SUL-SEL 
 

Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan menyambut baik atas 
terbitnya buku berjudul “Transformasi Lembaga Keuangan 
Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan 
Industri Halal” Yang ditulis oleh beberapa kalangan, kemudian di 
susun oleh Anggota Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 
Wilayah Sulawesi sekatan. Melalui buku ini kita mendapatkan 
cukup banyak pengetahuan dan wawasan baru terkait dengan 
perkembangan ekonomi syariah dan berkembangnya industri halal, 
baik secara global maupun Nasional, bahkan sampai pada tingkat 
paling bawah sekalipun, tentu menghendaki suatu bentuk pola 
pengembangan yang terintegrasi ke arah terciptanya percepatan 
pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi selatan. Hal ini 
menarik untuk dikembangkan terutama peran lembaga keuangan 
syariah mendukung potensi sumber daya lokal di berbagai sektor    
lapangan usaha, agar ekonomi Sulawesi selatan tumbuh inklusif 
sejalan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang 
diharapkan makin meningkat. 

 
Tentu semua ini diperlukan penjabaran dan metode pendekatan 

untuk mengembangkannya terutama pengembangan sistem bisnis 

berbasis syariah yang secara universal dapat dikembangkan oleh 

semua kalangan. Bahkan dengan pendekatan sinergi, kolaborasi dan 

kemitraan yang terbangun, bukan tidak mungkin struktur dan 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan makin kuat. Hal ini sejalan 

dengan upaya mendukung Industri halal di Sulawesi selatan. Kita 

bersyukur Sulawesi selatan telah mendapat penghargaan nasional 

Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2021 dari kementerian 

Perindustrian (Kemenperin). Itu artinya kita telah mulai 

mengembangkan ke arah optimalisasi potensi Industri Halal. Kita 
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berharap Sulsel bisa menjadi pusat industri Halal Kawasan Timur 

Indonesia. 

 
Semuanya itu memerlukan dukungan peran Perbankan Syariah 

dan pelaku bisnis UMKM/IKM, mempersiapkan   diri menghadapi 

tantangan global dari peluang yang ada. Tentu saja kesiapan SDI, 

inovasi teknologi dan ekosistem bisnis berbasis digital, sertifikasi 

halal. Bahkan dibutuhkan program sertifikasi halal gratis semua ini 

menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam mendukung Bisnis 

berbasis syariah. 

 
Oleh Karena itu saya menyampaikan apresiasi dan 

penghargaan yang sebesar besarnya kepada para penulis buku ini, 
sehingga buku ini bisa terbit sebagai bagian dari literasi dan edukasi 
bagi semua pihak untuk Sulsel makin tumbuh. 

 
Makassar,   Oktober 2021 

 
 
 

Andi Sudirman Sulaiman, ST

 



 
 

 
Mukhlis Sufri 

Ketua Harian MES Sul-Sel 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

Rahmat dan Magfirah-Nya, serta solawat atas junjungan kepada 

Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. 

Pemerintah Indonesia saat ini telah berupaya agar berbagai 
program pada empat fokus utama pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah berjalan dengan baik. Yakni pengembangan industri 
produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, 
pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan 
kegiatan usaha syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 
masih menghadapi empat tantangan. Pertama permodalan, terutama 
bagi lembaga keuangan syariah untuk perluasan jangkauan maupun 
akses pendanaan bagi pelaku usaha yang relatif lebih mahal. Kedua, 
inovasi produk barang dan jasa berbasis syariah yang perlu 
dikembangkan untuk lebih variatif dan market friendly. Ketiga, kualitas 
sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah, baik pada level industri maupun 
lembaga pengelola dana syariah. Keempat, infrastruktur yang perlu 
diperkuat, terutama dalam hal perluasan layanan keuangan syariah dan 
pemanfaatan teknologi maupun informasi. Tantangan tersebut dapat 
diatasi melalui transformasi yang meliputi tiga aspek utama. Pertama, 
aspek hukum yang jelas mengenai ekonomi dan keuangan 
syariah. Kedua, aspek kelembagaan yang terus diperkuat. Ketiga, 
kebijakan keuangan syariah harus dikembangkan dengan seimbang 
dalam dua arah, yakni konsolidasi dan ekspansi. Kebijakan konsolidasi 
ditujukan dalam memastikan kesehatan lembaga keuangan syariah, 
tingkat efisiensi dan stabilitas pasar keuangan syariah. Sementara 
kebijakan ekspansi berfokus pada aksesibilitas pembiayaan dan 
pengembangan usaha syariah pada sektor-sektor potensial untuk 
mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif dengan didukung 
dengan digitalisasi. 

 v   
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Transformasi pemikiran, kelembagaan, proses transaksi, 
produk, etika bisnis dan proses implementasi ke sistem syariah sangat 
penting dalam mendukung akselerasi regulasi UU Produk Halal untuk 
implementasi pada industri halal baik pada sektor riil maupun sektor 
keuangan. Bunga rampai buku Transformasi Lembaga Keuangan 
Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan 
Industri Halal, dapat menambah dan memperkuat informasi 
pembaca. Karena dalam buku ini memuat tulisan yang dari berbagai 
pakar, cendikiawan dan tokoh dalam memberikan kontribusi 
pemikiran untuk penguatan transformasi lembaga keuangan dan 
sektor usaha dalam pengembangan industri halal. 

 
Billahit taufiq wal hidayah 
Wassalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. 

 
 

Makassar,   Oktober 2021 
 
 
 

Dr. Mukhlis Sufri, SE., M.Si
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Muhammad Nusran1 

1Universitas Muslim Indonesia, muhammad.nusran@umi.ac.id 

Ketua IV MES Sulsel Bidang Pengembangan Industri Halal  

 

OPULASI MUSLIM DUNIA (2030) - 2,2 M, 26% dari 

populasi dunia, di mana Halal telah menjadi gaya hidup 

masyarakat global.(Sukoso,2020). Ada jaminan halal yang 

diakui oleh World Trade Organization (WTO). Kemudian didukung 

pasar produk halal Asia-Pasifik 62%, Afrika 15%, Timur Tengah 20%, 

Eropa-AS 3% akan mendorong pertumbuhan Ekonomi syariah 

(Eksyar). 

Pengawasan perkembangan Penduduk terkait dengan nilai 

pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah. Indonesia (275 JUTA)-  45.5% 

dari pendudukan negara- negara ASEAN, dimana 50% dari penduduk 

Muslin di ASEAN. Kemudian 80% Muslim di ASEAN tinggal di 

Indonesia and Malaysia. 2 negara ini memiliki 51% dari GDP ASEAN 

(GDP=  Gross Domestic Product).  

 
Sejarah Halal di Indonesia 

1988, Prof. Dr. Tri Susanto, dari Universitas Brawijaya 

menerbitkan penelitian, mengidentifikasi makanan dan minuman 

yang mengandung produk turunan dari babi seperti gelatin, lemak 

babi, pengemulsi sebagai Bahan Tambahan Makanan, penjualan 

produk menurun 20-30%. 1989: Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

memecahkan masalah dengan mendirikan Lembaga Makanan dan 

Obat Halal/LPPOM-MUI). 1989: Sertifikat Halal bersifat Sukarela. 

2001: Skandal Ajinomoto. 2014: 17 Oktober, UU 33/2014 tentang 

P 
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Jaminan Produk Halal dirilis. 2019: 3 Mei 2019, diterbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31. 2019: 16 Okt 2019, Permenag 26, dirilis. 2019: 

17 Okt, Wajib Sertifikasi Halal (Pasal 4, UU 33/2014). 

 

Perhatian Indonesia Terhadap Halal 

Sejumlah alasan, mengapa Indonesia sangat memiliki perhatian 

atas produk bersertifikat Halal yakni 

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 (negara memberikan 

jaminan bagi pelaksanaan kepercayaan untuk mencerminkan 

nilai-nilai agama) 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal, 14 Oktober 2014 oleh DPR/DPR. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan 

Lapangan Kerja, 2 Nov 2020 oleh DPR/DPR. 

4. Peraturan Pemerintah 31/2019, 3 Mei 2019, sesuai 

pelaksanaan undang-undang nomor 33. Ditandatangani oleh 

Presiden. 

5. Permenag 26/2019, 16 Oktober 2019, Penerapan Halal. 

Ditandatangani oleh Kementerian Agama. 

Kemudian untuk aspek Toyyib di atur dalam sebuah Lembaga 

yang konsen pada aspek tersebut seperti terhadap Keputusan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (B-POM) BPOM No. 26/2017.  

Dengan memperhatikan potensi yang di miliki oleh 

Indonesia terhadap sejumlah aspek seperti   

1. Negara pulau terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau. 

2. lebih dari 700 bahasa daerah dengan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional. 

3. lebih dari 265 juta orang dengan 85% beragama Islam. 

4. Memiliki 3 zona waktu, UTC +7 hingga +9. 

5. Pengguna internet ke-6 di seluruh dunia dengan 112 juta 

pengguna 
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Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), berada pada 

status di bawah Kementerian Agama, dimana Resmi diluncurkan pada 

11 Oktober 2017. Dimana Pembentukan BPJPH berdasarkan UU 33 

tahun 2014, PERPRES 83 tahun 2015, dan PERMENAG 42 

tahun2016. 

Jaminan Produk Halal melalui Undang-Undang nomor 33 tahun 

2014 menegaskan bahwa pada Pasal 1 Produk adalah barang dan/atau 

jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, 

produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang 

konsumsi yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

Demikian juga pada Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan 

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 

Selanjutnya pada Pasal 26: Pelaku Usaha yang menghasilkan 

Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan haram sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan untuk 

mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan keterangan produk yang 

tidak halal. 

Proses Sertifikasi Halal Di Era Baru sekarang ini melibatkan 

3 komponen yang saling bersinergi satu sama lain. Pertama, 

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) berwenang dalam pendaftaran permohonan sertifikasi halal 

dan penerbitan sertifikat halal. Selain itu, sosialisasi, edukasi, dan 

publikasi produk halal juga menjadi kewajiban BPJPH. Kedua, MUI 

yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan 

cendekiawan muslim. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan 

dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa kehalalan 

produk, dan akreditasi LPH. Dalam penetapan fatwa, keputusan halal 

produk ditetapkan oleh MUI dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Inilah 

yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Ketiga, 

LPH adalah lembaga yang berwenang melakukan kegiatan 

pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Setiap 
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LPH wajib memiliki auditor halal setidaknya 3 orang, yaitu orang yang 

memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. 

LPH akan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada MUI untuk 

menjadi salah satu dasar penetapan status hukum suatu produk.. 

Dalam system Sertifikasi halal menggunakan sistem Traceability dan 

bukan "End Product Analysis. 

Langkah-Langkah dan kebijakan Sertifikasi Halal di 

Indonesia menetapkan bahwa Sertifikasi halal dimulai pada 17 

Oktober 2019 dengan masa pembinaan 5 tahun hingga 17 Oktober 

2024. Kemudian untuk Makanan dan minuman harus bersertifikat 

halal setelah 5 tahun wajib halal mulai 17 Oktober 2019. Kecuali 

produk makanan dan minuman, kewajiban halal mulai berlaku pada 

17 Oktober 2021 dengan masa pembinaan berbagai tahun (7, 10, 15 

tahun). 

Bentuk kebijakan dan kepedulian terhadap perkembangan 

UMKM yang jumlahnya sekitar 62 juta lebih adalah dengan 

melaksanakan usaha sertifikasi Halal secara gratis dengan syarat 

ketentuan berlaku (SKB). 

Aliran Proses Sertifikasi Halal Indonesia mengikuti alur sebagai 

berikut 

1. Dimulai dari Pengusaha yang mendaftarkan produknya ke 
BPJPH dengan menggunakan aplikasi untuk pengajuan 
sertifikasi halal 

2. Setelah itu dokumen di Verifikasi oleh BPJPH dengan waktu 
maksimal 10 hari kerja. Pemohon / Pengusaha melengkapi 
dokumen yang hilang (maks 5 hari kerja) 

3. Setelah itu BPJPH mengkonfirmasi ulang dan menentukan 
LPH yang dipilih pemohon dengan waktu maksimal 5 hari 
kerja. 

4. LPH melakukan pemeriksaan dan juga pengujian produk 
dengan masa 40 sampai 60 hari kerja 

5. BPJPH melakukan pengecekan dengan memeriksa dan 
memverifikasi dokumen dari LPH dengan masa 5 hari kerja 

6. Setelah itu Majelis Fatwa MUI melaksanakan fatwa halal dan 
menerbitkan SK halal 
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7. Selanjutnya BPJPH Penerbitan sertifikat halal berdasarkan 
keputusan halal oleh MUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sertifikat Halal dan sertifikat merek 

 

Sertifikat yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan Pasal 42 ayat 

1 UU 33 tahun 2014 dengan masa berlaku 4 tahun.  

 

BPJPH berwenang menetapkan label halal berdasarkan Pasal 37 

UU 33/2014.. Label halal Indonesia telah dipatenkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti gambar berikut 

ini 
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Gambar 2. Logo Halal Indonesia yang terbaru 

 

Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia di 

Tingkat Global Berdasarkan data pada  State of the Global  Islamic 

Economy Report  2020-2021, Indonesia berada pada peringkat 2 dalam 

Global Islamic Finance Report (GIFR) 2021 

Dan mendapatkan 2 penghargaan dalam Global Islamic Finance 

Award 2021: 

GIFA Laurates Award 2021 for Head of State (Bapak Wakil 

Presiden selaku Ketua Harian KNEKS). GIFA Islamic Finance 

Leadership Award for institutional category (KNEKS) (Sumber: SGIE 

Report (2020/21), GIFR (2021), IFDI (2020). 

 

 
Gambar 4. Indonesia peringkat 2 dalam Global Islamic Finance 

Report (GIFR) 2021 
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Gambar 5. Posisi Indonesia di ajang Global 

 

Potensi Pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah Indonesia, 

terlihat pada tataran Global dan nasional seperti terlihat di bawah ini 

 

 
Gambar 6. Potensi Pengembangan Ekonomi & Keuangan 

Syariah Indonesia 

Sedangkan Ekosistem Ekonomi & Keuangan Syariah Di 

Indonesia seperti berikut ini 
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Gambar 6. Ekosistem Ekonomi & Keuangan Syariah 

 

Untuk Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dalam Triwulan 

Pertama tahun 2021 seperti terlihat berikut ini 

 
Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan  

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021) 
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Gambar 8.  Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dan menurut 

Pengeluaran  (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021) 

 

Kontraksi ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2021 

membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi 

terkontraksi 0,21% (yoy), tidak sedalam triwulan IV 2020 yang 

terkontraksi 0,62% (yoy). Perbaikan ekonomi ditopang oleh 

pertumbuhan ekspor seiring dengan tingginya harga nikel dunia dan 

peningkatan produksi pertanian pada periode panen. Kondisi 

tersebut terjadi ditengah perbaikan konsumsi rumah tangga yang 

tertahan dipengaruhi oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). 

Secara sektoral, perbaikan ekonomi disumbang oleh kinerja 

LU pertanian dan infokom. Pertumbuhan LU pertanian mencapai 

7,14% (yoy), ditopang oleh kenaikan produksi tabama beras pada 

musim panen raya. Sementara itu, pertumbuhan LU infokom terjadi 

ditengah upaya akselerasi serta peningkatan integrasi ekosistem 

ekonomi dan keuangan digital. Adapun LU utama lainnya di Sulawesi 

Selatan, antara lain perdagangan, industri pengolahan, dan 

pertambangan, mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan 

IV 2020 meskipun masih berada dalam fase kontraksi. 

Perkembangan Industri Halal Nasional 

 Terlihat pada penjelasan berikut 
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Gambar 9.  Perkembangan Industri Halal Nasional 

Sektor Industri Halal Indonesia Sebelum Pandemi Covid-19, 

menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah seperti 

penjelasan berikut 

 
Gambar 10.  Sektor Industri Halal Indonesia Sebelum Pandemi 

Kondisi Industri Halal Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 

seperti penjelasan berikut ini 
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Gambar 11.  Kondisi Industri Halal Indonesia di Tengah Pandemi 

 

Integrasi Keuangan Syariah terhadap Industri Halal 

Pada sistem keuangan Syariah, Pembiayaan melalui 

instrumen keuangan Syariah (pembiayaan Syariah, fintech Syariah, 

penerbitan saham, dan sukuk). Penjaminan dan asuransi Syariah, 

Digital payment Syariah dan Blended financing dengan memanfaatkan 

keuangan sosial Syariah, akan menyediakan fasilitas sebagai sebuah 

peluang Industri halal yakni dengan Konsumsi domestik sebesar USD 

218 miliar (2017), Peluang ekspor produk halal ke Negara anggota 

OKI mengimpor USD 249 miliar (2017) dan Substitusi impor produk 

halal senilai USD 19,5 miliar (2017). (KNEKS, 2021) 

Peran Keuangan Syariah dengan menyediakan, 1. Pembiayaan 

pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Halal serta penguatan 

permodalan bagi pelaku industri halal, 2. Layanan Trade Finance dan 

International Banking, Pembiayaan berbasis ekspor, Layanan Letter of 

Credit Layanan Remitansi untuk pembayaran internasional dan Bank 

Garansi. Selanjutnya adalah Pembiayaan Infrastruktur di 

bidang logistik, transportasi dan sarana penunjang ekspor, 

serta Infrastruktur prioritas nasional dan daerah dan terkahir adalah 
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Dukungan Asuransi Syariah sebagai perlindungan aset, 

perjalanan haji/umroh, dan pembiayaan bagi pelaku industri halal. 

Potensi pembiayaan dan investasi untuk industri makanan 

dan minuman halal mencapai Rp 368,51 T seperti terlihat berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.  Potensi pembiayaan dan investasi untuk industri 

halal Food 

 

Kesimpulan 

Tantangan & Peluang Integrasi Keuangan Syariah dengan Industri 

Halal 

 
Gambar 13.  Tantangan & Peluang Integrasi Keuangan Syariah 

dengan Industri Halal 
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Potensi Industri Halal 

ERMINTAAN AKAN PRODUK HALAL secara global 

terus naik. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam 

mengembangkan industri halal, baik di dalam maupun luar 

negeri. Besarnya potensi ini dapat dilihat dari jumlah 

penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, yakni 87,2% dari 268 

juta penduduk Indonesia yang mengambil porsi 13% dari seluruh 

populasi muslim di dunia. Data Global Islamic Economy (GIE) Indicator, 

yang mengukur kekuatan ekonomi syariah pada 73 negara, 

menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-5 pada tahun 

2019/2020. Peringkat ini mengalami perbaikan dari tahun 

sebelumnya (2018/2019) yang menempati peringkat ke-10. Dari 

enam sektor yang dinilai, aspek halal food, media, rekreasi, dan 

farmasi & kosmetik merupakan sektor utama yang perlu 

dikembangkan untuk mengimbangi performa sektor lainnya.  
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Dengan mengacu pada data KNEKS diketahui bahwa makanan 

dan minuman (food) merupakan segmen pasar terbesar dari Industri 

halal yaitu sebesar 43%. Segmen kedua terbesar adalah media dan 

fashion yaitu sama-sama mencapai 23% dari industri halal. Segmen 

ketiga ialah travel atau perjalanan yang memberikan kontribusi 

sebesar 8% di industri halal. Keempat adalah farmasi halal dengan 

konstribusi 7%, dan yang terakhir adalah kosmetik dan perawatan 

yang berkonstribusi sebesar 5%. Perkembangan industri halal 

berkembang secara pesat. Selain diterapkan oleh negara mayoritas 

muslim, industri halal juga berkembang secara pesat di negara 

mayoritas non-muslim seperti negara Thailand, Korea Selatan, Rusia, 

Meksiko, Jepang dan Spanyol telah menerapkan industri halal di 

negaranya.  

Berkembangnya industri halal dengan pesat di Indonesia, 

mempunyai rintangan dan tantangan tersendiri. Salah satu poin 

penting yang menjadi tantangan dalam berkembangnya industri halal 

di Indonesia adalah mengenai kualitas Sumber Daya Manusia. Selain 

itu juga minimnya potensi industri halal yang dioptimalkan seperti 

minimnya pelaku industri halal yang melakukan sertifikasi halal untuk 

mengembangkan badan usaha atau produknya. Baik dari sektor wisata 

halal, halal food, fashion muslim, kosmetik, kesehatan maupun dalam 

sektor media. Melihat pertumbuhan umat muslim dan permintaan 

produk halal yang terus naik dengan signifikan. Negara - negara di 

dunia menganggap bahwa industri halal merupakan peluang bisnis 

yang sangat menjanjikan. Industri halal akan meningkatkan atau 

mendorong pertumbuhan dalam suatu negara itu menjadi lebih maju. 

Karena baik masyarakat muslim maupun non-muslim sekarang 

mengedepankan keterjaminan dan kualitas suatu produk baik itu 

produk makanan, traveling, kesehatan, kosmetik dan fashion. Selain 

itu industri halal dapat bertumbuh dengan dukungan lembaga 
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keuangan syariah digital. Di tahun 2021, jumlah transaksi keuangan 

syariah digital mencapai USD2,9 miliar atau setara Rp41,8 triliun. 

Menjadikan Indonesia menempati posisi 5 besar pada Global Islamic 

Fintech Report 2021. Indonesia diharapkan mampu menyaingi Arab 

Saudi, Iran, United Arab Emirates, dan Malaysia. Bahkan hebatnya 

lagi, aset bank syariah masih bisa tumbuh tinggi meskipun terhalang 

adanya pandemi. 

Regulasi Industri Halal di Indonesia 

  Indonesia serius memposisikan diri sebagai pusat halal dunia 

dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Kampanye halal juga 

dilakukan pula oleh LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi 

sekaligus mengemban tugas untuk menyebarkan informasi kepada 

masyarakat mengenai produk bersertifikat halal. Secara yuridis, negara 

sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan 

perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah 

kehalalan produk pangan dalam kemasan adalah Undang-undang No. 

23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 

1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-

peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 

518 Tahun. 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan 

Penetapan Pangan Halal (Permedag No. 62 tahun 2009 dan Permedag 

No. 22 Tahun 2010). Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : 

setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, 

kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian 

kemasan pangan. Dari pengertian label di atas dapat diketahui bahwa 

di dalam label itu termuat informasi. Hal ini sangat berguna bagi 

konsumen, karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat 

dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi 
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pangan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, 

karena label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan 

efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan 

kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan 

keuntungan juga bagi pelaku usaha.  

Secara internasional, aturan produk halal sudah diatur dalam 

Halal-Codex GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE 

TERM “HALAL” CAC/GL 24-1997. Sementara di Indonesia, jika 

dicermati, regulasi produk halal secara jelas telah diatur. Berikut ini 

sembilan peraturan terkait pangan halal di Indonesia sekaligus 

penjelasan aturan detailnya:121. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan 

Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan berasal dari Babi. 

Pasal 2 mengatur:  

1. Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam 
negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan 
yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan. 

2. Tanda peringatan tersebut yang dimaksud pada ayat (1) harus 
berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi: 
“MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan huruf besar 
berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya Universe 
Medium Corps 12, di dalam garis kotak persegi yang juga berwarna 
merah.2. Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang label 
dan Periklanan Makanan, pasal 2 menyatakan bahwa: Kalimat, 
kata-kata, tanda lambang, logo, gambar dan sebagainya yang 
terdapat pada label atau iklan harus sesuai dengan asal, sifat, 
komposisi, mutu dan kegunaan makanan.3. Surat Keputusan 
Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 
427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang 
Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Pasal 1 : 
Tulisan “halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada 
label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya 
makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Pasal 2: Produsen 
yang mencantumkan tulisan “halal” pada label atau penandaan 
makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan 
tersebut bagi pemeluk agama Islam. 
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3. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 214 ayat (2) 
penjelasan butir (d) : Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata 
atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman 
yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan 
makanan.13 5. UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pasal (34) 
ayat (1) : Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan 
bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan 
persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab 
atas kebenaran peryataan berdasarkan persyaratan agama atau 
kepercayaan tersebut 

4. Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang 
Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan 
perubahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 
924/Menkes/SK/VII/1996, beserta peraturan pelaksanaannya 
berupa Keputusan Dirjen POM No. HK. 00.06.3.00568 tentang 
Tata Cara Pencantuman Tulisan Ha-lal pada Label Makanan, yang 
antara lain menjelaskan: 
a) Persetujuan pencantuman tulisan “halal” pada label makanan 

diberikan oleh Dirjen POM  
b) Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan 

RI  
c) Persetujuan Pencantuman label “halal” diberikan setelah 

dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim yang terdiri dari 
Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI 

d) Hasil Penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Komisi Fatwa 
MUI untuk dikeluarkan fatwanya, dan akhirnya diberikan 
Sertifikat Halal 

e) Persetujuan Pencantuman “halal” diberikan oleh Dirjen POM 
berdasarkan sertifikat Halal yang berdasarkan MUI 

f) Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikatnya  

UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

Pasal 7 butir (b): Pelaku usaha berkewajiban memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 8 ayat 1 butir (h) : Pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara 

halal.8. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan a. 
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Pasal 101) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan 

pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” 

bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan 

tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal 

pada label 2) Pernyataan tentang “halal” sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label  

Pengembangan Kawasan Industri Halal 

Pengembangan kawasan industri halal yang akan dilakukan oleh 
Kementerian Perindustrian merupakan respon atas lahirnya Undang-
Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di 
Indonesia. Kawasan industri halal merupakan seluruh atau sebagian 
kawasan industri yang dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan 
produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal. 
Kementerian Perindustrian mengusungkan empat kriteria yang perlu 
dipenuhi dalam membangun suatu kawasan industri antara lain; (1) 
Manajemen kawasan industri halal, (2) Laboratorium pengujian halal, 
(3) Sistem pengelolaan air bersih halal, (4) Auditor untuk Lembaga 
Penjamin Halal, (5) Pembatas Kawasan industri halal. 

Mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-
2024, penguatan rantai nilai halal merupakan bagian dari strategi utama 
dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani 
dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Komite 
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai mediator dan 
katalisator dari seluruh kegiatan ekonomi syariah berkomitmen untuk 
mendukung realisasi penguatan rantai nilai halal melalui inisiatif-
inisatif strategis, salah satunya dalam hal pengembangan kawasan 
industri halal. Upaya pengembangan kawasan industri halal, untuk 
memudahkan ketersediaan fasilitas pendukung diperlukan untuk 
mempermudah pelaku industri selama proses produksi produk 
halalnya. Fasilitas tersebut bisa dalam bentuk kemudahan koordinasi 
dan perizinan dengan menggunakan integrasi sistem Online Single 
Submisson, percepatan dan kemudahan proses sertifikasi halal, akses 
langsung ke pelabuhan, dan sebagainya. Selain itu, untuk investor dan 
pelaku industri, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk 
mendorong pertumbuhan industri halal dalam kawasan tersebut serta 
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menarik partisipasi para pelaku industri di dalam kawasan ini. 
Strategi diatas dapat membantu percepatan pembangunan 

kawasan industri halal di Indonesia. Dengan adanya kawasan ini, 
diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan PDB 
Indonesia, serta membuat Indonesia bisa menjadi role model industri 
halal dunia.  

Bagaimana Upaya Pengembangan Industri Halal 

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri 

halal. Bagaimana tidak, nilai industri halal di Indonesia mencapai 

USD3 miliar pada 2020, dan terus mengalami peningkatan. Tren 

peningkatan ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi 

pada 2019, yaitu sebesar 5,72% dengan PDB nasional saat itu sebesar 

5,02%. Fakta ini belum ditambah dengan kenyataan Indonesia sebagai 

negara yang memiliki populasi umat muslim terbesar di dunia. Ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi 

industri halal di Indonesia serta memenuhi kebutuhan pasar halal 

global. Pertama, pengembangan kawasan khusus yang menghasilkan 

produk halal. Kedua, jaminan produk halal untuk konsumen dalam dan 

luar negeri, ketiga digitalisasi industri halal untuk memudahkan 

informasi dan kemudahan pelayanan. Keempat, menyempurnakan 

regulasi industri halal untuk memperkuat legalitas implementasi, dan 

kelima memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, 

kompeten dan sesuai kebutuhan pasar. 

Dalam memperkuat pengembangan industri halal di Indonesia 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ada beberapa 

langkah yang perlu diupayakan antara lain; 

Pertama, pemerintah perlu menyusun peta jalan (road map) 

pengembangan industri halal. Peta jalan tersebut menjadi penting 

sebagai guide line bagi pemerintah dan pelaku usaha serta pihak-pihak 

terkait untuk terlibat dalam industri ini. Hal yang dicakup dalam peta 

tersebut antara lain strategi pengembangan sektor-sektor andalan, 

payung hukum yang dibutuhkan, infrastruktur pendukung, 

pengembangan lembaga riset halal, penyediaan SDM, edukasi dan 
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sosialisasi, penyediaan kurikulum, lingkage program, ekosistem halal 

serta penguatan peran lembaga standardisasi dan sertifikasi halal. 

Kedua, percepatan penyusunan dan pembuatan regulasi terkait 

industri halal baik lembaga keuangan syariah baik pola bank maupun 

non bank serta dunia usaha. Hingga saat ini payung hukum untuk 

industri halal pada dunia usaha masih belum jelas. Berbeda dengan 

industri keuangan syariah yang telah memiliki sejumlah regulasi dari 

pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun masih perlu 

penyempurnaan. Undang-undang Jaminan Produk Halal yang 

disahkan tahun 2014 lalu, hingga saat ini belum memiliki peraturan 

turunan. Padahal target dari Undang-undang tersebut maksimal tahun 

2016. 

Ketiga, penguatan dan perluasan peran lembaga sertifikasi halal. 

Lembaga sertifikasi halal yang saat ini masih dikelola MUI hingga 

BPJPH terbentuk, harus dijadikan sebagai lembaga yang efisien dalam 

melayani industri baik yang berskala nasional maupun internasional. 

Proses sertifikasi harus mampu mendukung pertumbuhan 

industri, dan bukan malah menjadi beban terutama dari sisi biaya 

maupun proses yang rumit. Lembaga ini perlu menggalakkan edukasi 

dan pelatihan terutama produsen. Salah satunya tujuannya adalah 

mencetak auditor halal yang kompeten di masing-masing perusahaan. 

Khusus bagi UMKM, pelatihan tersebut perlu diperluas pada 

peningkatan produksi secara efisien, pengepakan, pelabelan, hingga 

dalam masalah pemasaran dan branding. 

Selain itu, lembaga tersebut harus mampu membuat 

standardisasi untuk berbagai industri seperti industri jasa perjalanan, 

hiburan dan pariwisata, sehingga tidak hanya terbatas pada barang-

barang konsumsi seperti makanan dan minuman, kosmetik dan obat-

obatan. 

Keempat, kebijakan pengembangan industri halal harus 

disinergikan dengan upaya percepatan pengembangan industri 

domestik. Beberapa industri yang saat ini yang masih bergantung pada 

impor dan juga belum cukup siap untuk mengikuti standar halal, 
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seperti pada industri farmasi dan industri kosmetik, perlu 

mendapatkan perhatian serius. Pengembangan industri halal di 

Indonesia dapat mendukung terjadinya optimalisasi pertumbuhan 

ekonomi Nasional. 

Untuk mengembangkan industri halal tersebut dapat dilakukan 

beberapa langkah strategis antara lain; 

Pertama, membentuk suatu brand halal dengan memberikan 

pemahaman yang memadai kepada masyarakat tentang produk halal. 

Bahwa produk halal adalah produk yang sehat, higienis, premium, 

melalui proses yang tertata dengan baik serta kualitas yang bisa 

dijamin. 

Kedua, membangun jejaring kerja sama (net working) dari berbagai 

unit usaha, termasuk melalui pengembangan jejaring unit bisnis 

pondok pesantren yang tergabung dalam Himpunan Ekonomi Bisnis 

Pesantren (Hebitren), lembaga usaha, UKM, lembaga pembiayaan 

syariah, halal center, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat/agama. 

Ketiga, memperkuat pembiayaan syariah, melalui integrasi pembiayaan 

sosial syariah dengan pembiayaan komersial syariah. Keempat, industri 

halal perlu mendorong digitalisasi, antara lain melalui pembentukan 

platform IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia) untuk 

mempercepat pemasaran, kemudahan transaksi, penilaian kualitas 

serta pengawasan transaksi, Kelima, perlunya penyediaan SDM yang 

kompeten dalam berbagai bidang di Industri halal untuk 

mempercepat akses informasi, pemasaran dan pelayanan transaksi 

produk halal. Keenam, melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi 

untuk melakukan kajian dan penelitian strategis dalam pengembangan 

dan peningkatan kualitas industri halal. 

Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 

khususnya sektor industri halal, Bank Indonesia bersama dengan 

pemerintah dan institusi terkait berpegang pada prinsip 4 C, yaitu 

komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait (commitment), program 

yang konkrit sehingga mudah untuk diimplementasikan (concrete), 

sinergitas antara lembaga dan pihak terkait (collaborative) serta edukasi 
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yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal 

(campaign). Strategi Industri Halal pada usaha kecil mikro tetap 

produktif agar dapat mendorong pergerakan ekonomi, pelaku industri 

halal untuk tetap bertahan di tengah situasi New Normal. Antara lain, 

dengan turut menyediakan berbagai produk dan jasa terkait kesehatan 

dan higienitas, misalnya masker, hand sanitizer, halal food, farmasi dll. 

Selain itu, semua pelaku ekonomi syariah juga harus menyadari 

adanya perubahan perilaku masyarakat dan mampu beradaptasi. 

Kegiatan akan dilakukan dengan jarak jauh, misalnya transaksi 

perbankan akan lebih fokus dengan layanan internet banking. 

Sementara, pembelanjaan produk juga akan fokus pada transaksi 

online. Memahami teknologi digital dan kenyamanan pengguna dalam 

transaksi online menjadi hal yang mutlak bagi pelaku ekonomi syariah 

yang ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penting 

juga diingat bahwa dengan adanya perlambatan ekonomi, masyarakat 

juga akan menahan dananya untuk berbelanja dan akan lebih selektif 

dalam membeli. Ini adalah kesempatan untuk pelaku ekonomi syariah 

untuk lebih serius lagi meningkatkan kualitas produk, inovasi. 

Deferensiasi produk, strategi marketing sehingga bisa terus bersaing 

dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Selain itu, untuk 

mendorong industri halal di Indonesia ada beberapa upaya strategis 

yang perlu dilakukan untuk memperkuat bargaining posisi industri 

halal yaitu; competitiveness (daya saing), certification (sertifikasi), 

coordination (koordinasi), campaign (publikasi), dan cooperation (kerja 

sama). Implementasi strategi tersebut dapat menjadi kunci untuk 

menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai 

basis produksi industri halal global. Lebih lanjut, competitiveness atau 

daya saing dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor potensial 

yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan dan minuman, 

fesyen, wisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Sementara 

sertifikasi diperlukan untuk memperluas akses pasar. Oleh karena itu, 

para pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama mendorong agar 

barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal. 
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Koordinasi dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, BI, 

dan lembaga terkait diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah 

sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Promosi diperlukan 

untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal 

bersifat universal, tidak hanya untuk muslim, namun juga untuk non-

muslim. Terakhir, kerja sama antar pemangku kepentingan industri 

halal nasional dan internasional juga merupakan prasyarat untuk 

membangun dan mengembangkan industri halal global. Kelima 

strategi di atas untuk menjawab tantangan perkembangan industri 

halal global yang dapat dimanfaatkan Indonesia, yaitu potensi pasar 

industri halal global yang semakin meningkat sejalan dengan populasi 

penduduk muslim sebanyak 1,84 miliar atau sekitar 24,4% dari 

populasi dunia. 

 

Industri Halal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam 

mengembangakan industri halal, dikarenakan negara Indonesia 

merupakan negara dengan populasi penduduk mayoritas muslim 

terbesar di dunia. Tahun 2019, populasi umat Islam di Indonesia 

diprediksikan mencapai 87% dari total penduduk Indonesia. Dari data 

Global Islamic Economy (GIE) yang mengukur kekuatan ekonomi 

syariah 73 negara, Indonesia menempati peringkat 5 pada tahun 

2019/2020. Peringkat ini mengalami perbaikan dari tahun 

sebelumnya yaitu pada tahun 2018/2019 dimana Indonesia 

menempati peringkat ke-10 dalam industri halal di dunia. (GIE 

Report) 

Indonesia dalam hal ini seharusnya memiliki potensi yang 

sangat besar dalam pemanfaatan peluang industri halal terutama di 

dalam halal food. Terutama sebagai seorang muslim, wajib hukumnya 

untuk mengonsumsi makanan yang halal yang telah disebutkan dalam 

Al Qur’an Surat An-Nahl ayat 114. Namun sangat disayangkan dalam 

data Global Islamic Economy 2019/2020, Indonesia tidak termasuk 

dalam Top 10 Halal Food tetapi Indonesia urutan ke-5 dalam Top 10 
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Islamic Finance, urutan ke-4 dalam Muslim-Friendly Travel, dan 

urutan ke-3 dalam Top 10 Modest Fashion.  

Dengan adanya fakta tersebut, kita merasa sangat miris apabila 

masyarakat Indonesia masih merupakan eksportir halal food yang 

rendah dan hanya menjadi konsumen terbesar di dunia dalam produk 

halal dan bukan menjadi produsen untuk halal food. Seharusnya 

Indonesia bisa memanfaatkan potensi dasar yang ada karena 

Indonesia juga masih menyandang predikat mayoritas muslim 

terbesar di dunia sehingga halal food seharusnya bisa berkembang di 

Indonesia dan bisa dipasarkan atau diperkenalkan makanan khas 

Indonesia yang terjamin akan kehalalan-nya baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Berkembangnya industri halal dengan pesat di 

Indonesia, mempunyai rintangan dan tantangan tersendiri dalam 

perkembangan industri halal di Indonesia. Salah satu poin penting 

yang menjadi tantangan dalam berkembangnya industri halal di 

Indonesia adalah mengenai kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). 

Selain itu juga minimnya potensi industri halal yang dioptimalkan 

contohnya yaitu minimnya pelaku industri halal yang melakukan 

sertifikasi halal untuk mengembangkan badan usaha atau produknya. 

Baik dari sektor wisata halal, halal food, fashion muslim, kosmetik, 

kesehatan maupun dalam sektor media.  

Melihat pertumbuhan umat muslim dan permintaan produk 

halal yang terus naik dengan signifikan, negara - negara di dunia 

menganggap bahwa industri halal merupakan peluang bisnis yang 

sangat menjanjikan. Industri halal akan meningkatkan atau 

mendorong pertumbuhan dalam suatu negara itu menjadi lebih maju. 

Karena baik masyarakat muslim maupun non-muslim sekarang 

mengedepankan keterjaminan dan kualitas suatu produk baik itu 

produk makanan, traveling, kesehatan, kosmetik, bahkan dalam 

fashion sendiri.  

Penduduk muslim di Indonesia merupakan target yang tepat 

bagi pasar industri halal Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi 

rebutan sasaran pasar produk halal karena jumlah umat muslim yang 
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banyak. Oleh karena itu, sayang sekali jika Indonesia tidak segera 

mengembangkan lagi industri halal dan menjadi negara industri halal 

terbesar di dunia. 

Islamic Economic State 2018/2019 Report” Negara-negara di Asia 

menduduki peringkat teratas berdasarkan indikator Skor industri 

halal di dunia. Daftar Skor GIEI tertinggi di dunia tahun 2018 

No. Negara 
Skor 

GIEI 

1 Malaysia 127 

2 UAE 89 

3 Bahrain 65 

4 Saudi Arabia 54 

5 Oman 51 

6 Jordan 49 

7 Qatar 49 

8 Pakistan 49 

9 Kuwait 46 

10 Indonesia 45 

11 Brunei 45 

12 Sudan 37 

13 Iran 34 

14 Bangladesh 32 

15 Turkey 31 

 
Sumber: Global Islamic Economic State 2018/2019 Report 

Berdasarkan paparan ini, industri halal diyakini dapat 
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memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang bisa dilihat dari laju tingkat PDB Riil. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian Malaysia World Islamic Finance tentang Halal 

Ecosystem Prospect for Global growth, yang menjelaskan bahwa pusat 

pertumbuhan populasi muslim global membentang dari Malaysia 

dan Indonesia di Asia Tenggara ke negara timur tengah dan Turki. 

Dengan besarnya potensi pertumbuhan ekonomi dan industri 

halal di Asia, maka dibutuhkan komponen yang tepat untuk 

mengoptimalkan potensi tersebut. Komponen paling penting salah 

satunya adalah pembangunan manusia. Sumber daya manusia 

sebagai input dalam proses pertumbuhan ekonomi, jika 

pembangunan manusia berhasil maka kualitas sumber daya semakin 

baik sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. 

Hal tersebut didukung oleh Human Development Report 2018, yang 

menyatakan hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan 

ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya 

pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi 

akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian 

kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta 

peningkatan pendapatan. Peningkatan populasi Muslim di Asia telah 

menciptakan minat konsumen yang tinggi untuk produk halal di 

setiap sektor. Diproyeksikan melalui pendidikan agama di usia dini, 

religiusitas, pendidikan tinggi, peningkatan pendapatan dan 

digitalisasi akan mendorong percepatan industri halal. Industri halal 

tidak hanya berorientasi pada konsumen muslim, namun konsumen 

non muslim juga memiliki minat yang besar terhadap produk-produk 

halal karena dinilai lebih higienis, premiun, berkualitas dan mengikuti 

trend. 
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ndonesia merupakan negara yang sedang mengembangkan 

sektor Industri halal. Keuangan syariah di negeri ini telah 

berkembang sejak kelahiran Bank Muamalat Indonesia. Ini 

merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Usianya lebih 

dari dua dekade dasawarsa terakhir, baik secara global maupun 

nasional. The State of the Global Islamic Economy Report 

2018/2019 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya 

hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun pada tahun 

2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun 

pada 2023. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah 

peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang pada tahun 2017 

mencapai 1.84 miliar orang. Jumlah ini akan terus meningkat dan 

mencapai 27.5 persen dari total populasi dunia pada 2030. 

Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap 

produk dan jasa halal secara signifikan. Sebagai negara dengan 

penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum dapat berperan 

secara optimal dalam memenuhi permintaan ini. Dalam the Global 

Islamic Economy Index 2018/2019, Indonesia tercatat berada di 

posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia. Meskipun kinerja 

ekspor Indonesia pada produk fesyen Muslim, makanan halal, dan 

pariwisata halal, terus meningkat, namun secara agregat, Indonesia 

memiliki net impor yang besar untuk produk dan jasa halal.  

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia harus 

memperhatikan profil konsumen masa depan. Dalam hal itu, generasi 

millenial memainkan peran strategis perkembangan ekonomi di 

I 
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seluruh dunia. Mereka adalah kekuatan ekonomi paling kuat pada 

abad ke-21. Populasi Muslim global berkembang karena penguasaan 

teknologi modern. Jumlah mereka meningkat hampir 73 persen dari 

1,6 miliar pada 2010. Angka mereka akan menjadi 2,8 miliar pada 

2050. Sepertiga umat Islam ini berusia di bawah 15 tahun. Hampir 

dua pertiganya berusia kurang dari 30 tahun. Mereka sering disebut 

sebagai sebagai Generasi Y. Generasi millenial adalah individu yang 

lahir antara 1980 dan 2000. Studi terbaru menunjukkan mereka 

memiliki perkiraan daya beli gabungan sebesar USD 2,45 triliun. 

Perbankan syariah merupakan subsektor industri keuangan 

syariah. fungsinya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan 

memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Dalam 

pelaksanaannya, industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-

prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan 

tim. Antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 

Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat 

pada internal perusahaan. Komitmen pemerintah Indonesia dalam 

pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi 

dan keuangan syariah sangatlah besar dan serius. Hal ini salah satunya 

dibuktikan melalui pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah 

(KNKS) pada tahun 2017. Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 

Tahun 2016, pembentukan KNKS diharapkan dapat membantu 

mempercepat perkembangan ekonomi syariah Indonesia sehingga 

dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi. 

Dengan populasi muslim mencapai 200 juta jiwa, atau sekitar 13% 

dari penduduk muslim dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat 

besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ekonomi syariah 

global. Namun demikian, sampai saat ini potensi tersebut belum 

tergarap dengan optimal. Pangsa pasar perbankan syariah masih 

berada di kisaran enam persen dari total perbankan nasional, dan 

berada di urutan kesembilan aset perbankan syariah terbesar secara 

global menurut Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2018.  
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Sementara di sektor industri halal berdasarkan laporan The 

State of the Global Islamic Economy Report 208/2019, Indonesia 

hanya menempati urutan ke-10 sebagai negara produsen produk halal 

dunia Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketertinggalan ekonomi 

syariah Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti regulasi yang 

masih terbatas dan tumpang tindih, lemahnya keterhubungan sektor 

keuangan syariah dengan industri halal, belum adanya kemampuan 

produksi untuk memenuhi peningkatan cepat konsumsi dalam negeri 

akan produk halal, tata kelola yang belum baik, dan belum optimalnya 

pemanfaatan teknologi. Faktor lain yang juga tidak kalah penting 

adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan 

produk dan jasa halal. Pada faktor terakhir inilah, saya sangat 

mengapresiasi upaya KNKS untuk meningkatkan literasi masyarakat 

lewat penerbitan buku kumpulan kultum ekonomi syariah. Literasi 

masyarakat sangat diperlukan dalam sebuah pengembangan 

perekonomian, karena literasi yang tinggi akan berimplikasi pada 

bertambahnya partisipasi penggunaan produk dan jasa ekonomi yang 

dalam hal ini adalah keuangan syariah dan industri halal. 

Karya tulis ini akan mengulas bagaimana peranan perbankan syariah 

terhadap dukungan industri produk halal yang ada di Indonesia. 

Penulis hanya membahas produk makanan halal yang didukung 

perbankan syariah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah literatur (literature 

review) dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder yang 

diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet. Diantaranya 

data-data yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang memiliki 

kredibilitas terpercaya, seperti data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

Badan Pusat Statistik (BPS),, Komite Nasional Keuangan Syariah 

(KNKS). Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian 

dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif 
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dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian 

diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi 

pemecahan masalah yang dihadapi. Pada penelitian ini memiliki 

variabel penelitian yaitu sektor-sektor halal, jumlah pembiayaan bank 

syariah, dan barang industri halal. Yang menjadi responden adalah 

nasabah-nasabah pembiayaan bank syariah dan pihak bank syariah. 

Data sekunder sektor-sektor industri halal, berasal dari laporan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 

tahun 2005 hingga 2017. 

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk 

beragama Islam terbesar di dunia hendaknya menjadikan industri 

halal sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Salah satu industri 

halal yang telah mengalami pertumbuhan dengan pesat adalah industri 

halal beberapa sektor misalhnya, makanan dan minuman (Kemenpar, 

2015). Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya peringkat 

Indonesia sebagai negara destinasi halal dunia dalam kurun waktu 3 

tahun berturut-turut, pada tahun 2015 Indonesia berada pada 

peringkat 6 dengan skor 67.5. Pada tahun 2016 peringkat Indonesia 

naik 2 peringkat menjadi peringkat 4 menggeser Qatar dan Saudi 

Arabia. Tahun 2017 peringkat Indonesia naik menjadi peringkat 3 

menggeser Turki dengan skor 72.6. Hal ini membuktikan bahwa 

pariwisata halal Indonesia merupakan sektor Industri halal yang 

sangat pesat perkembangannya. Didukung oleh penduduk populasi 

muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat menempati 

peringkat pertama sebagai negara tujuan traveler muslim dunia. 

Selain itu, berdasarkan data dari State of the Global Islamic 

Economy tahun 2018, keuangan syariah global pada tahun 2016 

tercatat memperoleh pemasukan sebesar USD 2.202 miliar. Pada 

tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi USD 3.782 miliar. 

Sementara itu, sektor perbankan syariah komersial pada tahun 2016 

menerima pemasukan USD 1.599 miliar dan diproyeksikan akan 

mengalami peningkatan menjadi USD 2.439 miliar pada tahun 2022. 
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Pangsa pasar Muslim terhadap pasar ekonomi syariah global 

dari sisi pengeluaran mencapai 11,9 persen pada tahun 2016, dan 

diproyeksikan akan meningkat dari USD 2.006 miliar pada tahun 2016 

menjadi USD 3.081 miliar pada 2022. Secara umum, keuangan syariah 

global dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 masih dikuasai oleh 

negara-negara yang sama, antara lain Malaysia, Uni Emirat Arab 

(UEA), dan Bahrain. 

Namun, masih sangat disayangkan dalam perkembangannya. 

Perbankan syariah masih memiliki beberapa kendala utamanya dalam 

hal dukungan terhadap industri produk halal. Berbagai kajian 

menunjukkan bahwa ketertinggalan ekonomi syariah Indonesia 

disebabkan oleh beberapa hal seperti regulasi yang masih terbatas dan 

tumpang tindih, lemahnya keterhubungan sektor keuangan syariah 

dengan industri halal, belum adanya kemampuan produksi untuk 

memenuhi peningkatan cepat konsumsi dalam negeri akan produk 

halal, tata kelola yang belum baik, dan belum optimalnya pemanfaatan 

teknologi. Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah rendahnya 

tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan produk dan jasa 

halal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi (2015) menyatakan 

bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan 

syariah menjadi salah satu faktor yang paling menentukan bagi 

masyarakat dalam menggunakan produk-produk bank syariah, namun 

pada kenyataannya, pada tahun 2016 pemahaman masyarakat tentang 

produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah. Hal ini 

tercermin dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menemukan bahwa 

indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11 persen sementara indeks 

inklusi keuangan syariah sebesar 11,6 persen. Hal ini mengindikasikan 

pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah 

masih sangat rendah. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Rivai et al. (2015) yang menemukan bahwa perbankan 

syariah belum mampu untuk memberikan suatu persepsi yang baru 

terhadap produk-produk perbankan syariah itu sendiri. 

Dasar Hukum Produk Halal 

Kata “halal” dan “haram” merupakan istilah Alquran dan ini 

digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan 

sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata 

tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, 

menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata الحل artinya sesuatu 

yang dibolehkan. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan 

keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan 

binatang/hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam 

Alquran dan Hadis. Misalnya perintah untuk mengonsumi dan 

memanfaatkan yang halal yaitu: 

surah al-Baqarah [2]:168 yang berbunyi: 

 

ِنِۚ إِنَّهُۥ لَكُ 
َطَٰ ِت ٱلشَّيأ َّبِعُواْ ُخطَُوَٰ ا َوََل تَت ٗلا َطي ِبا

ِض َحلََٰ َرأ ا فِي ٱۡلأ َٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس كُلُواْ ِممَّ مأ َعدُو ّٞ  يََٰ

بِيٌن    ٨١٦مُّ

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

Al-Sa’dî menjelaskan bahwa tunjukan (khithâb) ayat ini 

sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia, baik Mukmin 

maupun Kafir. Demikian juga Muhammad ‘Ali al-Shâbûnî pun 

memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang 

menjadi khithâb ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua 

manusia agar mereka mengonsumsi yang Allah telah halalkan bagi 

mereka. Kemudian al-Sa’dî menambahkan penjelasannya dengan 

menghubungkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Yakni Q.s. al-

Baqarah [2]: 163  
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ِحيُم  ُن ٱلرَّ َمَٰ حأ هَ إَِلَّ هَُو ٱلرَّ
َٰٓ إِلََٰ ِحدّٞۖٞ َلَّ هّٞ َوَٰ ُهكُمأ إِلََٰ    ١٦٣َوإِلََٰ

163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan 
melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
 

Ayat ini menerangkan keesaan Allah disertai bukti-bukti 

kekuasaan-nya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya 

kepada mereka, yaitu agar mereka memakan apa yang terdapat di 

muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan yang halal 

diperoleh secara halal, bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak 

pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara 

yang haram atau sesuatu yang telah ditentukan keharamannya. 

Kemudian diperkuat dengan surat Al Baqarah:172 

 

كُُرواْ  كُمأ َوٱشأ نََٰ ِت َما َرَزقأ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ كُلُواْ ِمن َطي ِبََٰ بُدُوَن   يََٰ ِ إِن كُنتُمأ إِيَّاهُ تَعأ    ١٧٢ّلِِلَّ

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-
baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 
benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. 
 

Bagi al–Qurthubi, ayat tersebut merupakan penguat perintah 

mengonsumsi yang halal dan yang thayyib. Disini Allah 

mengkhususkannya bagi orang Mukmin. Dipertegas pada surah 

lainnya yakni Q.s. al-Mu’minûn [23]: 51: 

 

ِلًحۖا إِن ِي بَِما تَۡعَملُوَن َعِليٞم  ِت َوٱۡعَملُواْ َصَٰ ي ِبََٰ سُُل كُلُواْ ِمَن ٱلطَّ أَيَُّها ٱلرُّ
َٰٓ    ٥١يََٰ

51. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

  

Allah memerintahkan seluruh Rasul-Nya mengonsumsi 

makanan halal dan melakukan amal salih. Dengan ayat ini semakin 

jelas bahwa mengonsumsi yang halal bagian dari dari perintah syar’i 

dan amal salih, maka para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari 

sumber ayat-ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa 
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mengonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan 

bagian dari perintah. Atau dengan redaksi lain, ketentuan halal dan 

haram terintegrasi ke dalam suatu kerangka keimanan (akidah), syariat, 

dan akhlak. 

Menurut al-Nawâwî para ulama telah bersepakat mengenai 

keagungan kedudukan Hadis ini dan faidahnya, bahkan menurut dia, 

Hadis merupakan satu di antara Hadis-Hadis yang menjadi dasar 

(mashdar) Islam. Adapun sebabnya, karena menurut para ulama pada 

Hadis ini Rasulullah Saw. mengingatkan agar memperbaiki makanan, 

minuman, pakaian, dan lainnya. Juga hendaknya seorang Muslim 

meninggalkan hal-hal yang syubhat karena sikap demikian dapat 

memelihara agama dan kehormatannya. Menurut al-Qarâdhawî 

wilayah keharaman dalam syariat Islam sangatlah sempit, sebaliknya, 

wilayah kehalalan terbentanglah sangat luas. Karena nas (nash) yang 

datang dengan pengharaman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, 

sesuatu yang tidak ada nas yang mengharamkan atau 

menghalalkannya, ia kembali kepada hukum asalnya, boleh. Ia berada 

dalam wilayah kemaafan Tuhan. Yang halal jelas diperbolehkan untuk 

dikonsumsi, yang haram jelas dilarang keras untuk dikonsumsi 

(kecuali pada kondisikondisi darurat), sedangkan syubhat merupakan 

kondisi yang berada diantara keduanya, dimana terdapat dalil yang 

tidak jelas mengenai halal-haramnya suatu makanan atau karena 

adanya perbedaan pendapat diantara para ahli fiqih dalam 

menetapkan suatu makanan. Dalam menyikapi hal-hal yang syubhat, 

Islam menekankan untuk mengambil sikap hati-hati (wara’) dan 

menjauhi makanan syubhat supaya tidak terjerumus kepada hal-hal 

yang haram (Suhodo, 2009). 

Allah telah menyediakan lebih banyak makanan yang halal 

daripada yang haram. Bahwa sesungguhnya semua makanan halal, 

kecuali yang telah jelas diharamkanNya, seperti yang tertera dalam 

AlQur’an, Al-Baqarah ayat 173 dan Al Maidah ayat 3 bahwa Allah 

hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang (daging 

hewan) yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Selain itu Islam 
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juga melarang meminum minuman keras yang biasa disebut khamar 

(orang Awam menyebutnya minuman beralkohol), yang juga tertera 

dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma`idah ayat 90. 

ۡن َعَمِل ٱلشَّۡيَطَٰ  ُم ِرۡجٞس م ِ اْ إِنََّما ٱۡلَخۡمُر َوٱۡلَمۡيِسُر َوٱۡۡلَنَصاُب َوٱۡۡلَۡزلََٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ ِن  يََٰ

   ٩٠فَٱۡجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُۡم تُۡفِلُحوَن 

90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan 

 Yang dimaksud dengan makanan halal itu sendiri mencakup 

dari proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, 

kesehatan dan kebersihan (Pangan & Obat-obatan dan Kosmetika, 

n.d.)). Oleh karenanya, selain makanan halal, juga diwajibkan 

mengkonsumsi makanan yang baik (Thoyib), seperti belum daluarsa, 

tidak mengandung pewarna pakaian. Dalam Islam, mengkonsumsi 

produk halal dan baik menjadi sebuah hal yang mutlaq dan tidak bisa 

ditawar-tawar lagi dalam kehidupan sehari-hari. 

Gambaran Umum Kinerja Perbankan Syariah 

Perbankan syariah merupakan subsektor industri keuangan 

syariah. fungsinya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan 

memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Dalam 

pelaksanaannya, industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-

prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan 

tim. Antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 

Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat 

pada internal perusahaan. 

Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy 

tahun 2018, keuangan syariah global pada tahun 2016 tercatat 

memperoleh pemasukan sebesar USD 2.202 miliar. Pada tahun 2022 

diproyeksikan meningkat menjadi USD 3.782 miliar. Sementara itu, 

sektor perbankan syariah komersial pada tahun 2016 menerima 
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pemasukan USD 1.599 miliar dan diproyeksikan akan mengalami 

peningkatan menjadi USD 2.439 miliar pada tahun 2022.  

Selain itu, pangsa pasar Muslim terhadap pasar ekonomi 

syariah global dari sisi pengeluaran mencapai 11,9 persen pada tahun 

2016, dan diproyeksikan akan meningkat dari USD 2.006 miliar pada 

tahun 2016 menjadi USD 3.081 miliar pada 2022. Secara umum, 

keuangan syariah global dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 masih 

dikuasai oleh negara-negara yang sama, antara lain Malaysia, Uni 

Emirat Arab (UEA), dan Bahrain. 

Indonesia merupakan negara yang sedang mengembangkan 

sektor tersebut. Ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia. 

Untuk mengetahui kinerja perbankan Syariah (2014-2018) bisa dilihat 

dalam tabel 1: Kondisi kinerja Bank Syariah (2015-2018) berikut ini: 

Sumber: OJK 2018 

Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan 

berbagai capaian yang memuaskan, dari makin banyaknya produk dan 

layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung 

keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam 

sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar 

di dunia.  

Masyarakat memanfaatkan pelayanan keuangan syariah 

sebaik mungkin. Mereka menilai pelayanan seperti perbankan syariah 

harus dikembangkan lebih lanjut karena kepercayaan yang semakin 

tinggi untuk menyimpan atau memanfaatkan kredit perbankan syariah 

yang dinilai menguntungkan Pelayanan yang berbasis pada tradisi 

Islam berupa Alquran, hadis, dan ijtihad ulama, membuat mereka 

semakin nyaman.  

No Tahun Aset (Miliar) CAR (%) ROA (%) NPF (%) 

1. 2015 Rp296.262 15,02 0,49 4,84 

2. 2016 Rp356.504 16,63 0,63 4,42 

3. 2017 Rp424.181 17,91 0,63 4,76 

4. Juli 2018 Rp431.427 20,41 1,36 3,92 
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Dalam perkembangannya, industri keuangan syariah 

memiliki karakteristik yang khas. Konsepsinya tak seperti keuangan 

syariah di Malaysia dan Negara Teluk yang lebih fokus pada 

perbankan investasi dan instumen keuangan syariah. Indonesia 

memiliki kompleksitas yang melingkupi banyak jenis industri jasa 

keuangan serta lebih berorientasi pada segmen ritel. 

Operasionalnya melibatkan lembaga jasa keuangan syariah 

dan nasabah keuangan syariah terbesar dalam satu yurisdiksi tunggal, 

selain adanya pengembangan hal-hal tertentu yang menampilkan 

karakteristik khas keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) dan institusi keuangan mikro syariah informal. BPRS 

merupakan lembaga keuangan yang tersebar di berbagai daerah. 

Pelayanannya dimanfaatkan masyarakat kabupaten, terutama 

pedesaan.  

Dalam kondisi demikian, lembaga keuangan syariah akan 

semakin besar kontribusinya di dalam mengoptimalkan efektivitas 

transmisi kebijakan moneter guna mencapai targetnya. Lembaga 

keuangan syariah Indonesia kini bersaing bukan hanya dengan bank 

konvensional, tetapi juga lembaga keuangan konvensional dan 

lembaga keuangan syariah dari seluruh Negara-negara ASEAN. 

Tentunya hal ini bukanlah mudah untuk dihadapi. Bukan pula sesuatu 

yang tidak mungkin dapat diatasi. Kerja sama dari semua pihak 

sangatlah dibutuhkan, mulai dari praktisi, akademisi, pemerintah, dan 

para ulama dalam meningkatkan kinerja dan pangsa pasar lembaga 

keuangan syariah.  

Pencapaian pangsa pasar perbankan syariah Indonesia selama 20 

tahun masih berada di angka 5%, walaupun sudah dilakukan berbagai 

upaya yang dilakukan pemangku kepentingan melalui kebijakan-

kebijakan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar sesuai dengan 

yang ditargetkan. Beberapa hal yang dapat dikemukakan menyangkut 

permasalahan pada perbankan syariah di Indonesia. Potensi pasar 

yang cukup besar tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar 

yang besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama 
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Islam. Aspek penelitian dan pengembangan yang masih harus terus 

dikembangkan untuk mengetahui kondisi terbaru, baik menyangkut 

peluang, tantangan, maupun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. 

Terakhir, edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh 

masyarakat luas sehingga harus terus dilakukan agar pertumbuhan 

dan keberlangsungan industri keuangan dan perbankan syariah dapat 

sesuai yang ditargetkan.  

Deskripsi Industri Produk Halal  

Dalam kajian ini deskripsi tentang produk halal mengacu 

pada UndangUndang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal. Dalam Pasal 1 disebutkan produk adalah barang 

dan/atau jasa yang terkait (Bohari, Hin, & Fuad, 2017)dengan 

makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, 

produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang 

telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam ((Pangan & Obat-

obatan dan Kosmetika, n.d.)). 

Industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam 

beberapa tahun ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat 

Muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara 

dengan penduduk Muslim minoritas. Halal mnjadi indikator universal 

untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. Halal biasanya 

hanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. Namun 

demikian, dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau 

biasa disebut dengan Muamalah. Hal ini yang menjadi dampak positif 

dan dapat membangkitkan gerakan industri halal, tidak hanya pada 

satu bidang industri saja akan tetapi untuk seluruh bidang kehidupan 

umat Muslim. Industri halal menjadi suatu kebutuhan dan berperan 

dalam memajukan perekonomian umat secara berkelanjutan. 

Tentunya kesadaran atas pentingnya industri halal ini tidak hanya 

untuk kepentingan satu pihak namun seluruh pihak harus 

memperjuangkan eksistensi industri halal.  
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Defienisi halal dalam penelitian sebagai standar kualitas yang 

sesuai dengan hukum Shariah Islamiah dan digunakan pada setiap 

aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim. Produk dan jasa halal 

dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum 

Shariah Islam. Walaupun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, 

tidak berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam 

saja.  

Untuk menjamin terealisasinya jaminan produk halal, pemerintah 

membentuk suatu badan yang bertanggung jawab atas terselengaranya 

jaminan produk halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH) ((Pangan & Obat-obatan dan Kosmetika, n.d.)) yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan 

di daerah. Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama 

dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH (Lembaga 

Pemeriksa Halal) dan MUI (Majlis Ulama Indonesia). Kementerian 

dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, 

perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, 

koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan 

obat dan makanan. Selain BPJH pemerintah juga membentuk badan 

yang bertugas untuk memeriksa kehahalan suatu produk. Lembaga 

tersebut adalah LPH (lembaga Pemeriksa Halal), diamana LPH adalah 

lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian 

terhadap kehalalan Produk. Sedangkan penetapan kehalalan produk 

sebagaimana dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan 

Penetapan Halal Produk. Pemerintah dan/atau masyarakat dapat 

mendirikan LPH. LPH mempunyai kesempatan yang sama dalam 

membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian 

kehalalan Produk. Produk halal kini menjadi trend konsumsi di 

seluruh dunia, baik di negara muslim maupun nonmuslim. Tidak 
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kurang dari USD650 juta transaksi produk halal terjadi setiap 

tahunnya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, 

Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya 

dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian 

jaminan halal atas produk yang dikonsumsi.  

Prospek Industri Makanan Halal di Indonesia  

Sebagai negara yang besar dengan penduduk yang mayoritas 

adalah beragama Islam, tentu merupakan hal yang ironi jika 

kebutuhan untuk konsumsi masyarkat Indonesia belum sepenuhnya 

terjamin kehalalanya, serta tidak ada pihak yang dapat benar-benar 

memastikan bahwa bahan baku atau produk jadi yang beredar dan 

diperdagangkan dipasaran terjamin kehalalannya. Sedangkan di satu 

sisi umat muslim dituntut untuk mengkonsumsi produk yang halal 

secara kaffah, mulai dari bahan baku, proses sampai produk siap 

konsumsi. Oleh karena itu umat Islam dituntuk untuk mencari solusi 

atas permasalahan tersebut. Perkembangan ekonomi syariah selama 

dua dekade ini menjadi angin segar bagi umat Islam, karena perlahan 

tapi pasti, tuntutan akan perilaku ekonomi sesuai dengan hukum 

Islam sudah mulai dirasakan oleh umat Islam, meski belum secara 

totalitas. Peran aktif dari pemerintah serta respon positif dari 

masyarakat pada umumnya akan perkembangan ekonomi syariah, 

termasuk didalamnya adalah industri produk halal menjadi potensi 

tersendiri bagi pelaku bisnis di dalam negeri. 

Diperoleh data dari Global Islamic Economy Report tahun 

2016-2017, Indonesia berada pada posisi 10 produsen industri halal 

secara global. Secara keseluruhan total pengeluaran dunia dalam 

industri halal mencapai US$ 2,97 triliun. Sebesar US$ 1,9 triliun atau 

setara dengan Rp25.270 triliun merupakan sumbangan dari sektor 

makanan. Menurut Peneliti Bidang Ekonomi Islam, optimalisasi 

pengelolaan industri halal di dalam negeri mampu meningkatkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data 

yang ada, industri makanan halal memiliki pasar yang sangat besar. 
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Data BPS, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. 

Hal ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor industri 

makanan halal merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. 

Rata-rata sektor industri diproyeksikan tumbuh sekitar delapan 

persen dalam kurun waktu hingga 2021. Dianalogikan jika Indonesia 

dapat menguasai 10 persen dari potensi industri makanan halal dunia 

yang mencapai Rp 25.270 triliun, dipastikan penerimaan hanya dari 

industri makanan halal mencapai Rp 2.527 triliun. Dengan demikian 

peningkatan sumber penerimaan negara akan semakin tinggi.  

Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyatakan Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. 

Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan 

populasi umat Muslim mencapai 207 jiwa atau sekitar 87 persen. 

Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia 

memiliki potensi pasar yang besar bagi industri halal dunia. 

Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Indonesia dan yang telah memiliki sertifikat 

halal jumlahnya masih sangat sedikit. Berdasarkan data Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan 

sertifikasi halal, pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal 

nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Sedangkan untuk 

perusahaan yang berasal dari luar negeri, MUI telah menerbitkan 

sertifikat halal untuk 683 perusahaan yang artinya masih ada jutaan 

UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Oleh karena itu, 

pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikat halal 

untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di 

Indonesia terutama dari sektor jasa keuangan dan produk lainnya. 

Dukungan Perbankan Syariah Terhadap Industri Makanan 

Halal 

Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan 

kontribusi kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama, 

yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta 

stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik (Kementerian 
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Keuangan, 2018). Salah satu contohnya adalah prinsip bagi hasil dan 

risiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan 

pembiayaan sektor riil terutama kepada UMKM. Hal ini dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. 

Sedangkan prinsip bagi hasil dan risiko serta asset-based financing 

yang diterapkan dalam keuangan syariah akan mendorong manajemen 

risiko yang lebih baik serta menghindari terjadinya krisis yang 

disebabkan oleh credit booms. Dengan demikian, hal tersebut dapat 

menjadi keutamaan bank syariah dalam mendukung industri halal 

secara keseluruhan. 

Secara umum ada beberapa dukungan perbankan terhadap 

industri halal. Antara lain pertama yaitu pembiayaan. Namun 

demikian, untuk memaksimalkan potensi pembiayaan, bank 

mengalami permasalahan informasi yang asimetris. Oleh karena itu 

dibutuhkan sebuah sistem teknologi informasi dan sinergisitas 

ekonomi digital dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. 

Dengan demikian, dibutuhkan suatu basis data pelaku industri dalam 

setiap sektor dan investor potensial, sehingga kolaborasi dan transaksi 

bisa dilakukan menggunakan akad mudharabah muqayyadah (project-

based investment). Dukungan ini penting dilakukan oleh perbankan 

karena merupakan sistem keuangan yang masih mendominasi di 

Indonesia. Dukungan keempat yang bisa dilakukan adalah dengan 

peningkatan fasilitas dan kemudahan akses dari perbankan syariah 

kepada industri halal. Hal ini penting agar perbankan syariah memiliki 

daya tarik selain sebagai institusi yang menyandang nama syariah. 

Bank syariah, di sisi lain, menyalurkan pembiayaan dalam sektor 

lapangan usaha yang sama, namun dengan jumlah yang masing sangat 

kecil. Penyaluran yang kecil ini justru menjadi indikasi besarnya 

peluang bank syariah dalam menyasar kedua sektor tersebut. Hal ini 

tentu juga bertujuan dalam rangka pengembangan industri makanan 

dan minuman halal di Indonesia. 

Isu kehalalan suatu produk dan jasa akan selalu melekat pada 

konsumen Muslim. Dalam Alquran, kata-kata halal adalah istilah 
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umum yang mengacu pada kategori dibolehkan. Sedangkan haram 

berarti dilarang berdasarkan Hukum Islam (Lowry, 2006). Produk 

halal tersebar di beberapa industri, termasuk bahan makanan, 

kosmetik, fesyen, dan perawatan kesehatan. Namun, sensitivitas halal 

akan meningkat ketika menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 

makanan. Ruang lingkup makanan halal mencakup daging, unggas, 

manisan, makanan kaleng dan beku, susu, roti, makanan organik, 

produk herbal, serta minuman. Sejalan dengan pertumbuhan populasi 

Muslim, permintaan untuk komoditas halal terus meningkat. Data 

Global Islamic Economy Report 2018/2019 menyebutkan bahwa 

makanan dan minuman memegang saham terbesar di global halal 

industry. Nilainya USD 1,303 miliar. Makanan dan minuman halal 

diproyeksikan akan tumbuh mencapai USD 1,863 miliar pada tahun 

2023. 

Perkembangan klaster makanan dan minuman halal di 

Indonesia Industri makanan Indonesia telah berkembang pesat 

dengan aneka produk, sebagaimana keragaman budaya Indonesia 

yang kaya dengan berbagai jenis makanan olahan dan cita rasa. Sektor 

agrikultur adalah industri yang berkembang, karena Indonesia ingin 

memperkuat produksi pertaniannya dengan penekanan pada 

peningkatan produksi dan perdagangan makanan. Dalam rantai nilai 

makanan halal, produk pertanian merupakan supplier yang berada 

pada sisi hulu dari rantai nilai makanan halal. Hal ini menjadi kunci 

dasar pengolahan makanan menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi. 

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan, berkontribusi sebesar 13,63 persen 

terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagian produk dan jasa 

berasal dari subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa 

pertanian yaitu 10,4 persen dari total PDB. Berikut ini tabel kontribusi 

industri pengolahan Makanan dan Minuman Terhadap PDB 2014-

2018 (%) pada tabel berikut ini: 

No Tahun Persentase (%) 
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Sumber: BPS Diolah 

Pada periode yang sama, perikanan menyumbang 2,57 persen, 

serta kehutanan dan pengolahan kayu sebesar 0,67 persen dari total 

PDB. Subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian 

didominasi oleh produk tanaman perkebunan dan tanaman pangan. 

Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian melalui dukungan 

pendanaan serta program peningkatan produktivitas merupakan 

modal untuk ekspansi industri makanan halal. Badan Pusat Statistik 

(BPS) mencatat bahwa sektor pengolahan berkontribusi sebesar 20,16 

persen dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp 13.588,8 triliun 

pada tahun 2017. Industri makanan dan minuman masih menjadi 

salah satu sektor dalam industri pengolahan yang menjadi andalan. 

Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang 

konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto industri 

non-migas serta peningkatan realisasi investasi. Meski industri pada 

tahun lalu hanya tumbuh 4,27 persen, lebih rendah dari pertumbuhan 

PDB nasional sebesar 5,07 persen, kontribusi sektor pengolahan 

makanan dan minuman terus menunjukan tren positif selama 5 tahun 

terakhir.  

Di samping itu, industri makanan dan minuman nasional 

semakin kompetitif karena jumlahnya semakin banyak. Tidak hanya 

meliputi perusahaan skala besar, tetapi juga industri kecil dan 

menengah yang telah menjangkau tingkat kabupaten. Namun, 

menurut laporan LPPOM MUI, Indonesia adalah negara pengimpor 

pangan halal terbesar ke-4 di dunia. Belum menjadi pemain utama 

dalam industri makanan halal secara keseluruhan. Yang memimpin 

1. 2014 5,32 

2. 2015 5,61 

3. 2016 5,97 

4. 2017 6,14 

5. 2018 6,31 
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pasar makanan halal di Indonesia adalah Industri besar (GIEI, 

2018/19). Berikut ini jumlah produk sertifikasi halal LPPOM 

tergambar dalam tabel: 

Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah SH Jumlah Produk 

2012 626 653 19830 

2013 913 1092 34634 

2014 960 1310 40684 

2015 1052 1404 46260 

2016 1335 1789 65594 

Okt-2017 1169 1516 52982 

Total 6055 7764 259984 

Sumber: Bappenas, 2019 

Otoritas sertifikasi Halal di Indonesia sepenuhnya ditangani 

oleh LPPOM - Majelis Ulama Indonesia, Namun berdasarkan UU No 

34 2014 akan diserahkan kepada BPJPH di bawah Kementerian 

Agama. Logo Halal MUI sudah dikenal di seluruh dunia dan diakui 

oleh berbagai badan setifikasi halal. Produk yang mencantumkan label 

halal menjadi pilihan utama Muslim secara nasional dan global. 

Sertifikat halal telah mendapatkan pengakuan 48 badan sertifikasi 

asing di 22 negara. Sementara itu, pada 8 Februari 2018 MUI telah 

mengakui Lembaga Sertifikasi asing (Certification Bodies/CB) dari 45 

negara. 

Dengan rantai nilai halal maka harapan akan standar mutu, 

kualitas, pelayanan produk dan jasa halal menjadi kenyataan. 

Semuanya terintegrasi mulai dari input, produksi, distribusi, 

pemasaran, dan komsumsi. Produk makanan dalam inputnya harus 

terjamin halalnya mulai dari saat diternak, pakan ternak, pupuk dan 

bahan kimia yang digunakan harus halal. Kemudian nilai kehalalan 

produk harus tetap terjaga saat dalam proses pengolahan bahan baku 

sampai kepada hasil akhir produk. Kemudian proses dan 

pendistribusian produk makanan dan minuman halal juga harus 
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terjamin di dalam pergudangan, pengepakan, ruang pendinginan, dan 

pengolahan. Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pangsa pasar 

konsumsi makanan halal terbesar, tapi juga menjadi produsen 

makanan halal terbesar dengan kekayaan sumber daya alam yang 

dimilikinya. Namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Indonesia masih menjadi tujuan pasar produk halal dari 

luar negeri. Perkembangan industri halal Indonesia dinilai stagnan. 

Hal ini dikarenakan pelaku usaha di Indonesia belum menganggap 

industri halal sebagai peluang bisnis yang besar dan penting. Sebagai 

payung hukum produk halal di Indonesia, UU No. 33 Tahun 2014 

tentang jaminan produk halal belum dirasakan pengaruhnya secara 

signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri halal. Selain 

itu, pemerintah perlu mendukung secara full perkembangan industri 

produk makanan halal di Indonesia. Tak kalah pentingnya yakni 

perbankan harus menyiapkan plafon kredit porsi lebih banyak 

terhadap industri makanan halal.  

Kesimpulan 

Pemahaman dan ketentuan syariah mengenai produk 

makanan halal berlandaskan Alquran dan Hadis sangat penting dan 

menjadi panduan oleh konsumen dan produsen dalam memproduksi 

produk halal. Panduan jaminan halal di Indonesia diterapkan dalam 

sistem jaminan halal. Setiap produk halal yang diedarkan produsen 

harus dapat ditanggung-gugat terhadap produknya. 

Industri makanan dan minuman halal akan berkembang jika 

mendapatkan dukungan bank syariah. Perbankan syariah harus 

mendukung industri produk halal serta melakukan sosialisasi yang 

efektif kepada para pelaku industri. Selain itu, potensi bank syariah itu 

sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan 

kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri serta 

melakukan event yang menarik agar dapat merubah mindset 

masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan 

bukan eksklusif.  
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Pengembangan industri makanan dan minuman halal perlu 

didukung oleh penguatan aspek hukum dan koordinasi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan membuat regulasi yang melindungi industri untuk 

bekerja. Salah satu regulasi yang paling penting dan sangat 

berpengaruh dalam pengembangan Industri halal adalah peraturan 

pemerintah terkait BPJPH. Operasional resmi BPJHP akan 

mendorong peningkatan sertifikasi yang dapat memberikan efek 

domino bagi industri makanan dan minuman halal. Namun, sampai 

saat ini peraturan pemerintah terkait dengan BPJPH belum juga 

disahkan dan masih dalam proses penyetujuan pihak – pihak yang 

terlibat di dalamnya. 

 Indonesia belum menjadi pemain utama dalam industri 

makanan dan minuman halal adalah karena produk-produk Indonesia 

belum terstandardisasi dengan sertifikasi halal. Makanan dan 

minuman halal ditopang oleh industri kelas mikro, kecil, dan 

menengah, yang belum memprioritaskan sertifikasi halal. Padahal, 

efektifitas proses sertifikasi halal menjadi sangat dibutuhkan untuk 

menunjang pengembangan industri makanan dan minuman halal.  

Hal ini juga sebagai bentuk pendampingan dalam proses 

standardisasi halal suatu produk. Sistem informasi ini juga dapat 

dijadikan media penyampaian produk apa saja yang sudah memiliki 

sertifikasi halal. Jadi tidak hanya diperuntukan bagi pengusaha, namun 

juga konsumen sehingga mereka mudah mendapatkan informasi 

produk halal. 
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EMAJUAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN 

INFORMASI (Information and Communication Technology) 

telah mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam 

kehidupan masyarakat. Tidak ada satu pun aspek dalam kehidupan 

kita yang tidak tersentuh oleh teknologi. 1  Terlebih dalam masa 

pandemi covid-19, penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja 

dari rumah untuk PNS dan swasta serta adanya pembatasan aktivitas 

sosial melalui social distancing maka penggunaan sistem elektronik, 

seperti adanya marketplace, belanja online, dan pelayanan mobile 

banking juga semakin meningkat. Pembatasan kegiatan berkumpul 

dan pertemuan secara face to face tidak mengurangi kegiatan pelayanan 

dengan memanfaatkan sistem informasi digital untuk melakukan 

transaksi, pemasaran, sosialisasi, public relation,2 dan lain-lain, bagi 

instansi pemerintah, perusahaan swasta termasuk lembaga perbankan.  

Perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan 

yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan juga menyalurkanya 

kepada masyarakat. Bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat 

untuk menyimpan uangnya dan mengelola uang yang disimpan di 

bank tersebut. Dalam menjalankan kegiatan, maka lembaga 

perbankan dapat dibedakan atas 2 sistim yaitu bank konvensinal dan 

bank syariah. Bank konvensional dikelala dengan sistim umum 

 

1 Muhammad Anshar Akil, Teknologi Komunikasi dan Informasi (Makassar : 

Penerbit Alauddin University Press, 2011), h.1. 

2  Muhammad Anshar, Electronic Public Relation (E-PR): Strategi Mengelola 

Organisasi di Era Digital (Jurnal Komodifikasi, Volume 8, Desember 2019), h. 200-213 
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sedangkan bank syariah menjalankan operasional berdasarkan prinsip 

syariah Islam. 3  Tulisan ini lebih khusus membahas penggunaan 

aplikasi digital dalam pelayanan lembaga perbankan syariah. 

Penggunaan aplikasi digital bagi lembaga perbankan syariah sudah 

merupakan kebutuhan utama di era industri 4.0 saat ini. Bahkan dapat 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Namun 

penerapakan sistem digital banking dianggap belum optimal 

dibanding bank konvensional.4 Aplikasi digital yang perlu dibangun 

itu terhubung dalam suatu sistem informasi perbankan yang 

digunakan oleh lembaga itu dan masyarakat. Melalui sistem informasi 

perbankan yang terpadu dengan berbagai aplikasi maka lembaga 

perbankan syariah dapat memberikan pelayanan maksimal kepada 

nasabah. Pelayanan digital dapat dilakukan melalui berbagai jenis 

aplikasi seperti website; aplikasi mobile banking; SMS banking; 

aplikasi pesan seperti WhatsApp, serta aplikasi media sosial seperti 

Facebook, Youtube, dan Twitter. Setiap jenis aplikasi memiliki 

karakteristik masing-masing yang dapat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan lembaga perbankan syariah. Aplikasi media digital bukan 

hanya untuk komunikasi dan pelayanan person to person atau individu 

tapi juga untuk pelayanan keluarga, lembaga, instansi, yang bersifat 

group atau kolektif. Proses komunikasi dan pelayanan kini dapat 

dilakukan secara fisik maupun melalui perangkat hardware, software, 

dan jaringan sellular atau internet yang berbasis teknologi digital.  

Penggunaan aplikasi media digital dalam pelayanan lembaga 

keuangan syariah telah digunakan sebelum masa Covid-19, namun 

dengan adanya pandemi covid-19 maka penggunaan aplikasi media 

digital makin meningkat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

3 Vera Vebiana, Perbankan Digital , Pengalaman Pelanggan, dan Kinerja Keuangan 

Bank Syariah 9th (Industrial research Workshop and National Seminar, POLBAN – 

IRONS), h.747 

4  Rika Mawarni, Muhammad Iqbal Fasa’ dan Suharto, Penerapan Digital 

Banking Syariah Sebagai Upaya Customer Retantion pada Masa Covid-19 (Jurnal Pemikiran 

dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume 9 Issue 2 Juli 2021), h.41. 
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Baik untuk kegiatan pemasaran, publikasi, public relation, maupun 

transaksi, kini sudah dapat dilakukan melalui aplikasi elektronik atau 

digital. Pelayanan digital ini dilakukan untuk melengkapi pelayanan 

langsung tatap muka yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Otoritas 

Jasa Keuangan juga telah mendorong digitalisasi perbankan melalui 

peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan 

layanan perbankan digital oleh bank umum. Dengan aplikasi digital 

ini maka pelayanan perbankan dapat lebih cepat, mudah dan sesuai 

kebutuhan masyarakat.5 Menurut hasil penelitian bahwa penggunaan 

aplikasi digital oleh lembaga perbankan juga dapat meningkatkan 

kepuasan pelayanan nasabah.6 

Pelayanan digital ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi. 

Perkembangan dalam bidang hardware telah melahirkan berbagai 

perangkat media seperti smartphone, tablet, laptop, maupun TV 

android yang dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi 

melalui jaringan sellular dan internet. Masyarakat juga memiliki 

berbagai pilihan software umum seperti aplikasi pesan WA, Telegram, 

Bip, Signal, maupun media sosial seperti Youtube, Instagram, dan 

Facebook yang digunakan untuk melakukan komunikasi dan berbagi 

informasi langsung (live) terhadap aktivitas yang dilakukan. Selain itu, 

juga tersedia aplikasi-aplikasi khusus seperti BSI mobile dari Bank 

Syariah Indonesia (BSI) --- yang merupakan gabungan dari Bank 

Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah --- yang digunakan 

oleh nasabah ex BSM, BNIS dan BRIS untuk melakukan berbagai 

 

5  Annisa Indah Mutiasari, Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital 

(Jurnal Ekonomi Bisnis dan kewirausahaan, volume IX, No.2, Agustus 2020), h. 32-

33. 

6 Asti Marlina, dan Widhi Ariyo Bimo, Digitalisasi Bank terhadap Peningkatan 

Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank (Jurnal ilmiah Inovator, edisi Maret 2018), h.33. 
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aktivitas transaksi seperti transfer, pembayaran, maupun pembelian 

secara mobile.7  

Dengan memanfaatkan jaringan sellular dan internet maka para 

nasabah atau masyarakat pada umumnya dapat melakukan transaksi 

melalui gadget nirkabel, mudah dibawa-bawa dalam kantong atau tas, 

dan dipindahkan (mobile) dengan siapa pun selama mereka 

terhubungan ke dalam jaringan elektronik (online), atau melakukan 

interaksi digital tanpa batas (bordeless), kapan dan di mana pun mereka 

berada. 

Aplikasi Perbankan Digital 

Teknologi media berubah setiap generasi. Sebelumnya adalah 

teknologi komunikasi massa seperti buku, surat kabar, majalah, radio, 

televisi dan film yang disebut sebagai media konvensional. Sekarang 

hadir era teknologi digital seperti iPods, texting, Facebook, YouTube, 

dan Xbox. Berbagai media digunakan masyarakat saat ini antara lain: 

televisi, radio pemancar dan radio satelite, internet, music recorder, 

surat kabar, majalah, buku, video games, home video, mobile content, 

dan theaterical movies. 8  Konvergensi teknologi seluler dengan 

saluran internet telah melahirkan berbagai aplikasi online yang 

didukung oleh fitur-fitur interaktif lengkap yang dibutuhkan seperti 

aplikasi pertukaran teks, foto, audio, dan video. Munculnya aplikasi 

online melalui media baru mengutamakan kecepatan, kemudahah, 

bisa diperbarui, dan bersifat interaktif. 9  Perubahan teknologi 

konvensional menjadi media baru berbasis internet tersebut telah 

 

7 ttps://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital-

banking/1618286255bsi-mobile, 6 Oktober 2021. 

8 Joseph Straubhaar; Robert LaRose; and Lucinda Davenport. Media Now: 

Understanding Media, Culture, and Technology (Boston, USA: Wadsworth, Cengage 

Learning, 2012), p.4. 
9 Asep Syamsul M Romli, Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online 

(Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018), h.16. 
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mengatasi masalah teknis pelayanan fisik menjadi pelayanan berbasis 

digital, baik untuk produsen, distributor, maupun pengguna. 

Dengan demikian, pelayanan digital tidak hanya menghubungkan 

perangkat-perangkat secara fisikal, tapi juga menghubungkan orang-

orang secara interpersonal dari berbagai latar belakang budaya secara 

psikologikal. Selain aplikasi perbankan digital seperti BSI Mobile, 

lembaga keuangan syariah juga dapat menggunakan media sosial 

seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan Instagram; aplikasi pesan 

seperti WhatsApp, Telegram, Bip, Signal, atau Messenger untuk 

mendukung pelayanan kepada nasabah. Dengan menggunakan 

beberapa new media maka pelayanan dapat berlangsung dengan 

efektif di masa pandemi maupun pasca pandemi Covid-19. 

Media baru merupakan perangkat elektronik yang 

menggunakan teknologi komputer sebagai platform distribusi 

informasi melalui jaringan internet. Media baru menjadi media 

pertukaran data secara digital yang dikendalikan oleh program-

program aplikasi (software). Proses pertukaran informasi dalam budaya 

digital merepresentasikan pengiriman informasi berbasis komputer 

untuk meningkatkan kulitas informasi. Dengan adanya berbagai 

aplikasi digital (program komputer) maka data-data digital akan lebih 

mudah dikelola oleh lembaga perbankan syariah. 

Teknologi digital media baru memiliki tiga sifat yaitu 

interactivity, de-massified dan asynchronous. 10  Perbankan syariah dapat 

menerapkan sifat-sifat teknologi digital berupa: (1) interactivity yaitu 

kemampuan dari sistem komunikasi untuk melakukan “talk back” 

(pembicaraan balik) dengan pengguna lainnya seperti ketika orang-

orang melakukan percakapan langsung; (2) de-massified yaitu pesan 

dapat di sampaikan kepada setiap individu dalam audiens yang besar. 

Namun kontrol komunikasi bukan lagi berada di tangan producer 

(komunikator), tapi consumer (komunikan); (3) asynchronous yaitu 

 

10 Everett M Rogers, Communication Technology: The New Media in Society (New 

York: The Free Press, 1986), h.3-4. 
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kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi pada waktu 

yang tidak bersamaan. Dengan demikian pelayanan digital perbankan 

syariah bersifat interaktif dua arah, memenuhi kebutuhan individu 

nasabah, dan dapat dilakukan kapan dan dimana pun selama 

terhubung ke jaringan. 

Beberapa aplikasi digital yang dapat digunakan dalam pelayanan 

nasabah maupun untuk transaksi perbankan syariah adalah:  

Situs web (web site) adalah tempat penyimpanan data atau 

informasi berdasarkan topik tertentu di internet. WWW merupakan 

kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi 

menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama 

oleh lembaga perbankan syariah dan masyarakat. 11  Contohnya 

website Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu: 

https://www.bankbsi.co.id/. Dari website ini kita mendapat 

informasi bahwa PT Bank Syariah Indonesia berdiri pada Pada 1 

Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H 

sebagai hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan 

yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dan BNI Syariah. Penggabungan ini diharapkan menyatukan 

kelebihan dari ketiga Bank Syariah untuk menghadirkan layanan 

lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan kapasitas modal lebih besar 

sehingga dapat dapat bersaing di tingkat global.12 Info lainnya juga 

bisa didapat dari website lainnya bahwa bank hasil penggabungan 

ketiga bank syariah menjadi BSI telah mendapat izin dari OJK 

melalui surat nomor: SR-3/PB.1/2021. 13  Website 

https://www.bankbsi.co.id/ berfungsi sebagai media komunikasi, 

informasi dan interaksi antara lembaga perbankan dengan nasabah 

maupun masyarakat pada umumnya. Dalam website ini tersedia 

 

11 Muhammad Anshar Akil, Teknologi Komunikasi dan Informasi (Makassar : 

Penerbit Alauddin University Press, 2011, h.196.   

12  https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami, 6 

Oktober 2021. 

13 https://finansial.bisnis.com, 6 Oktober 2021 
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beberapa fitur informasi yaitu: produk dan layanan, berita dan 

pembaruan, informasi perusahaan, dan hubungan investor. Di 

setiap fitur tersebut tersedia berbagai ragam informasi mengenai BSI 

yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

Aplikasi mobile banking adalah layanan bagi nasabah bank 

syariah untuk melakukan transaksi perbankan menggunakan ponsel 

atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan melalui 

beragam menu yang tersedia dalam aplikasi yang dapat diunduh dan 

diinstal oleh nasabah. Sebagai contoh info layanan pengunaan mobile 

banking BSI bisa dilihat di https://bsimobile.co.id/.14 atau di laman 

website yaitu: https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/. 15 

Laman ini memberikan info tentang cakupan layanan mobile banking 

seperti info rekening, transfer, pembayaran, pembelian QRIS, e-emas, 

tarik tunai, dan lain-lain. Ini semua baru sebatas informasi kepada 

nasabah atau masyarakat. Namun jika nasabah BSI ingin melakukan 

transaksi melalui mobile banking maka ia harus terlebih dahulu 

mengunduh aplikasi BSI Mobile di App Store atau Google Play. 

Setelah itu melakukan aktivasi sesuai dengan nama dan nomor 

rekening pengguna. Selanjutnya untuk menggunakan aplikasi mobil 

banking harus memasukkan kata sandi dan nomor pin. Di dalam 

aplikasi mobil banking BSI terdaftar bebarap fitur atau tombol 

aplikasi seperti info rekening, transfer, bayar, beli, layanan islami, 

berbagi, e-emas, favorit, tarik tunai, buka rekening, top up eWallet, e-

commerce, dan lain-lain. Dengan demikian BSI mobile memberikan 

fasilitas layanan perbankan yang memudahkan nasabah untuk 

bertransaksi langsung melalui smartphone secara mudah, cepat, dan 

aman. Inilah tujuan utama dari layanan berbasis aplikasi mobile 

banking. Untuk melakukan registrasi dan aktivasi layanan aplikasi 

mobile banking juga dapat langsung mendatangi kantor-kantor BSI 

atau eks BRIS, BSM dan BNIS. 

 

14 https://bsimobile.co.id/fitur-layanan/, 6 Oktober 2021  

15 https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital-

banking/1618286255bsi-mobile, 6 Oktober 2021 
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Net banking adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan 

melalui jaringan internet. 16  Dengan jaringan internet kita dapat 

membuka website milik bank dan melakukan transaksi atau layanan 

perbankan tanpa perlu mendatangi langsung kantor bank tersebut. 

Layanan ini disebut internet banking karena menggunakan jaringan 

internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan 

bank khususnya melalui medium aplikasi website yang dimiliki bank 

tersebut. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, 

laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet 

untuk mengakses website dan melakukan transaksi via internet. Fitur-

fitur yang tersedia pada aplikasi internet banking hampir sama dengan 

mobile banking misalnya untuk transfer baik secara insidentil atau 

terjadwal, melihat mutasi transaksi beberapa bulan terakhir misalnya 

3 bulan – 6 bulan, membuka rekening baru, dan aktvitas lain sesuai 

fitur yang tersedia di website tersebut. Termasuk fitur Pengelolaan 

finansial pribadi melalui internet banking yang memudahkan nasabah 

untuk membuat perencanaan keuangan sesuai kebutuhan, seperti 

setoran otomatis, pembayaran otomatis, atau memantau posisi 

pemasukan dan pengeluaran dana nasabah di bank tersebut yang 

disajikan dalam bentuk grafik. Fasilitas ini tentu sangat berguna bagi 

nasabah di dalam mengatur dan menggunakan dana dengan penuh 

perencanaan.17  

SMS Banking yaitu melakukan transaksi perbankan merlalui 

aplikasi SMS yang bekerja sama dengan operator sellular melalui 

smartphone atau ponsel Anda. 18  Melalui SMS banking, nasabah 

mendapatkan kemudahan untuk melakukan transfer, pembelian dan 

lain-lain menggunakan kode OTP atau PIN yang dikirimkan lewat 

SMS. Melalui fasilitas SMS banking itu nasabah juga dapat 

memperoleh notifikasi atau pemberitahuan transaksi yang telah 

 

16 https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital-

banking/1618199464bsi-net, 11 Oktober 2021 

17 https://www.bankbsi.co.id/, 11 Oktober 2021 

18 https://webform.bsm.co.id/catalog/produk/3, 11 Oktober 2021 
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dilakukan asalkan pulsanya di hanphone masih ada karena notifikasi 

ini berbayar sesuai tarif dari provider. SMS banking tidak 

menggunakan apikasi khusus namun perlu melakukan registrasi 

nomor handphone yang digunakan melalui petugas bank syariah di 

mana nasabah memiliki rekening. Kelebihan dari SMS banking ini 

bahwa kita dapat melakukan transaksi atau menggunakan fasilitas 

perbankan lainnya semudah kita mengirim SMS kepada teman, 

keluarga ataupun kepada siapa pun yang biasa kita lakukan dalam 

hidup sehar-hari.  

Phone Banking merupakan salah satu fasilitas layanan untuk 

memberi informasi atau melakukan transaksi kepada nasabah 

perbankan melalui saluran telepon. Fasilitas phone banking tidak jauh 

berbeda dengan SMS banking. Perbedaannya bahwa SMS banking 

menggunakan tulisan pesan yang dikirim dengan format tertentu, 

sedangkan phone banking menggunakan telepon suara dengan 

melakukan panggilan ke nomor yang telah ditentukan. Dengan 

demikian, para nasabah atau masyarakat dapat memiliki kemudahan 

untuk mendapat informasi atau melakukan transaksi melalui telepon 

atau smartphone tanpa meningalkan tempat duduk kita. Misalnya call 

center umum BSI adalah: 14040.19 Untuk nasabah komersial dapat 

menghubungi 1500789.20 Waktu pelayanan call center ini tergantung 

pada jam operasional yang telah ditentukan oleh pihak lembaga 

perbankan syariah tersebut apakah sesuai jam kerja atau selama 24 jam. 

Email dan akun media sosial yaitu fasilitas komunikasi dan 

informasi antara lembaga perbankan syariah dengan pihak nasabah 

atau masyarakat umum. E-mail (electronic mail) atau surat elekronik 

adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, bertukar 

informasi antara individu maupun organisasi. Dengan e-mail maka 

setiap pengguna dapat mengirim, membaca, menympan serta 

 

19 https://www.bankbsi.co.id/, 11 Oktober 2021 

20 https://money.kompas.com/read/2021/02/02/111544726/ini-nomor-
layanan-call-center-dan-waktu-operasional-bank-syariah-indonesia, 6 Oktober 2021 
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mengelola pesan-pesan secara elektronik. E-mail merupakan salah 

satu bentuk fasilitas komunikasi dan informasi yang disediakan oleh 

pihak bank bagi masyarakat atau nasabah yang memerlukan, misalnya 

email BSI yaitu: contactus@bankbsi.co.id. 21  Nasabah juga dapat 

memasukkan email untuk mendapatkan info layanan dari BSI. 22 

Selain menggunakan e-mail, juga disediakan fasilitas berupa akun di 

media sosial misalnya di Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. 

Dengan demikian, setiap nasabah atau masyarakat dapat memilih 

beberapa aplikasi atau media yang digunakan untuk berinteraksi atau 

bertransaksi di lembaga perbankan syariah.23  

Aplikasi pesan WhatsApp merupakan sarana yang memungkinkan 

dua orang atau lebih (group) untuk melakukan komunikasi langsung 

secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat. Pertukaran pesan 

dilakukan melalui teks, suara, maupun video conference. Aplikasi ini 

dapat digunakan untuk berkomunikasi antara nasabah dengan pihak 

lembaga perbankan syariah. WA sebagai aplikasi digital untuk 

bertukar pesan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa bertukar 

informasi secara antarpersona maupun kelompok. Aplikasi digital 

WA setelah diinstal akan terhubung dengan phonebook sehingga 

pengguna WA dapat berkomunikasi melalui nomor telepon. Aplikasi 

digital WA juga menyediakan fasilitas blokir, copy paste, dan 

pencarian. Selain melakukan komunikasi antarpribadi, aplikasi 

Whatsapp juga dapat digunakan untuk bertukar pesan melalui grup 

sehingga memudahkan komunikasi dan berbagi pesan dalam satu 

kelompok. Menggunakan aplikasi digital WA memiliki beberapa 

kelebihan seperti yaitu: sederhana, mudah, murah, dan aman. Dalam 

hal privasi pun WA lebih unggul karena untuk melihat status di WA, 

kita harus saling menyimpan nomor telepon sehingga semua kontak 

yang tersimpan di WA lebih terpercaya. Hampir semua pengguna 

smartphone juga menggunakan WA sehingga aplikasi WA ini penting 

 

21 https://www.bankbsi.co.id/, 11 Oktober 2021 

22 https://bsimobile.co.id/fitur_layanan/email/, 11 Oktober 2021 

23 https://bsimobile.co.id/fitur_layanan/media-sosial/, 11 Oktober 2021 
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digunakan oleh lembaga perbankan syariah sebagai salah satu fasilitas 

layanan digital. Contoh pelayanan WA dari BSI melalui nomor: 

081584114040 yang ditujukan kepada nasabah maupun masyarakat 

umum.24 

Penutup  

Dalam era digital saat ini maka penggunaan berbagai aplikasi 

digital sudah merupakan kebutuhan utama bagi lembaga perbankan 

syariah. Dengan adanya aplikasi digital maka pelayanan perbankan 

syariah dapat lebih ditingkatkan seiring dengan keterbatasan 

pelayanan konvensional. Keterbatasan pelayanan dan transaksi secara 

konvensional seperti keterbatasan waktu (jam kerja), keterbatasan 

tempat (lokasi), keterbatasan sumberdaya manusia (SDM), dan lain-

lain dapat diatasi dengan berbagai fasilitas aplikasi digital sesuai 

kebutuhan masyarakat milenial. Penggunaan aplikasi digital ini 

merupakan sebuah kemajuan bagi bank syariah di era digital.  

Beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh lembaga perbankan 

syariah antara lain: situs web yang digunakan untuk berbagi informasi; 

mobile banking; internet banking; SMS banking; phone banking; 

email; akun media sosial; dan aplikasi pesan WA. Setiap aplikasi 

memiliki kelebiha dan kekurangan sehingga perlu dimanfaatkan sesuai 

dengan kebutuhan lembaga perbankan syariah. 

Agar pelayanan dan transaksi perbankan syariah berbasis digital 

dapat berjalan dengan lancar maka pihak lembaga perbankan syariah 

perlu melakukan literasi penggunaan aplikasi tersebut, prosedur, serta 

aturan-aturan yang perlu diikuti ooleh masyarakat atau nasabah dalam 

melakukan transaksi melalui fasilitas digital, misalnya berapa biaya 

yang harus dikeluarkan oleh nasabah setiap melakukan transfer, dan 

lain-lain. Dengan demikian, pihak lembaga perbankan syariah dan 

nasabah dapat menggunakan fasilitas digital dengan baik dan 

memberikan benefit atau profit baik kepada pihak lembaga perbankan 

 

24 https://www.bankbsi.co.id/, 11 Oktober 2021 
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syariah maupun nasabah atau masyarkat pada umumnya yang 

menggunakan fasilitas tersebut.*** 
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Misbahuddin 

PPS STIE Amkop Makassar; misbahudin42@yahoo.com 

SLAM SEBAGAI RAHMATAN LIL ‘ALAMIN telah mengatur 

kehidupan umatnya tidak hanya tentang ibadah tetapi mencakup 

seluruh bagian kehidupan seperti memenuhi kebutuhan hidup 

umat Islam. Halal secara terminologi berarti sesuatu yang dapat 

berguna dan tidak menyakiti tubuh, pikiran dan agama, Di Indonesia, 

Isu mengenai kehalalan mulai merebak sejak tahun 1988 saat 

pengetahuan akan legalitas produk halal masih minim. Dibentuklah 

Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI), sebuah Lembaga yang konsentra 

mengeluarkan dan menerbitkan sertifikasi halal suatu produk barang 

maupun jasa. Namun pada saat itu regulasi dan aturan belum mulai 

ditegakkan. 

Dikutip dari situs Islamic Council of Victoria dalam detik food 

(oktober 2021), halal dalam bahasa Arab dijelaskan sebagai sesuatu 

yang baik, dibolehkan, dan sesuai hukum. Bagi muslim, hukum 

memakan makanan halal merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 

ayat 172. 

كُُروا َرَزق نَاكُمَ  َما َطيِِّبَاتَِ ِمنَ  كُلُوا آَمنُوا الَِّذينََ أَيَُّها يَا َِ َواش  تَع بُدُونََ إِيَّاهَُ كُن تُمَ  إِنَ  لِِلَّ  

Terjemahnya: 

 "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-
baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 
benar-benar kepadaNya kamu menyembah." 

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Alquran surat Al-

Baq 

I 
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arah ayat 168 agar manusia tidak mengikuti langkah setan 

untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan. Sebab, Allah telah 

memberikan makanan yang halal dan lagi baik di bumi. 

ٰٓاَيَُّها ا النَّاسَُ ي  ا كُلُو  ِضَ فِى ِممَّ َر  ًلَ اْل  َْلَ َطيِِّبًا َحل  وَّ ا ۖ  َّبِعُو  تَِ تَت ِنَ الشََّ ُخطُو  اِنَّهَ  ي ط   

بِي نَ  َعدُوَ  لَكُمَ  مُّ  

Terjemahnya:  

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. 

Pada tahun 1999, telah disuarakan mengenai sistem halal 

yang berdampak pada dibuatnya 7 standard halal oleh MUI. 

Ditambah lagi, di tahun 2001 merebak kasus tidak halalnya salah 

satu penyedap rasa terkenal yang dikonsumsi secara luas oleh 

masyarakat. Hal ini yang memacu pemerintah bersama ulama serta 

tokoh agama di Indonesia untuk mengembangkan sertifikasi halal. 

Kemudian lahirnya UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Di tegaskan pula pada Pasal 4 UU 33/2014 tentang JPH 

menyebutkan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan 

di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal 

  Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim 

terbanyak di dunia, yakni sekitar 87.2% dari 268 juta penduduknya, 

yang merupakan 13% dari seluruh populasi Muslim di dunia. Di sisi 

perdagangan Ekspor produk Indonesia ke pasar global sangat kecil 

hanya sebesar 3.8% (USD7.6M) (BPS, 2021), seharusnya kondisi ini 

mempunyai tempat yang strategis di industri halal dunia. Peluang 

Industri ini halal dunia ini sejati Indonesia dapat menjadi potensi 

yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis 

halal khususnya produk dan komoditi unggulan.  

  Halal tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman, 

tetapi juga dapat dikembangkan pada bidang jasa, produk, kesehatan 

dan pariwisata. Dalam rancangan setidaknya ada 10 aspek halal yakni 

makanan, budaya, pariwisata, farmasi, fashion, media, kosmetik, 
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finansial, kebugaran, dan pendidikan. Produk yang jelas sertifikasi 

halalnya, tidak hanya memberikan rasa aman bagi penduduk muslim 

tetapi juga penduduk non-muslim.  

  Sayangnya, potensi produk halal termasuk jasa konsultansi halal 

ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga saat 

ini lebih banyak konsultan pengawasan produk halal yang berasal 

dari negara lain seperti Malaysia, Thailand, Brunai Thailand dan 

Belgia. Bahkan Negara-negara destinasi wisata utama seperti Jepang, 

Korea Selatan dan Thailand semakin memantapkan pelayanan 

wisata halal. 

Untuk dapat bersaing dalam pasar indutri halal di dunia tentu 

jalannya tidak mudah, terdapat beberapa hal kendala yang harus 

dihadapi Indonesia. Salah satu kendala eksternal ialah Indonesia, 

bergabungnya Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai Halal Hub, 

sehingga akan menambah panjang jalur ekspansi pasar Indonesia ke 

internasional. Tantangan lainnya adalah pelaksanaan hal teknis 

seperti regulasi yang meliputi sistem sertifikasi, pengawasan, dan 

pembinaan. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki Mutual 

Recognition Agreement (MRA) dengan negara lain, infrastuktur 

industri, dan kemudahan akses pada bahan baku industri yang halal, 

Thoyyib, dan relatif murah 

  Tantangan Internal di dalam negeri, Indonesia juga menghadapi 

beberapa tantangan internal, diantaranya adalah kesadaran 

berkompetisi masyarakat yang lemah, tidak sadarnya masyarakat 

Indonesia akan standardisasi halal dan pemahaman hukum yang 

kurang.  

  Ironi memang bahwa Indonesia sebagai negara dengan 

penduduk muslim terbanyak di dunia seharusnya mempunyai 

tempat yang strategis di industri halal dunia. Tetapi pada 

kenyataannya, Indonesia bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar 

industri makanan, rekreasi, dan kosmetik dan obat-obatan halal 

global. Tetapi di sisi lain, Indonesia sudah mulai bisa bersaing di 

bidang keuangan syariah, wisata halal dan busana muslim di dunia.  
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  Guna untuk mendukung pengembangan industri halal 

Indonesia, Kementerian Agama telah membentuk Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas 

melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dibentuknya 

BPJPH ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha lebih mudah 

mengurus sertifikasi halal dan mengembangkan usaha dan (UMKM) 

di Indonesia. 

  Dalam proses penerbitan sertifikasi halal, menurut saya 

setidaknya ada 5 (lima) komponen badan dan Lembaga di Indnesia 

yang bekerja di dalamnya yaitu Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Badan Pengawas obat dan 

Makanan (BPOM) serta dukungan Pemerintah Daerah. Tahap 

pertama yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah mengajukan 

permohonan kepada BPJH. Adapun yang harus diserahkan adalah 

dokumen, data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk 

dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Tahap 

selanjutnya adalah pemeriksaan dan pengujian produk oleh LPH 

dan jika kehalalan sudah terjamin maka selanjutnya adalah 

penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal MUI.  

  Dimasa Yang akan datang, pelaku usaha khususnya industri, 

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia diharapkan 

lebih memanfaatkan peluang dan fasilitas yang disediakan 

pemerintah tersebut. Indonesia sendiri masih mempunyai banyak 

potensi yang belum dikembangkan secara maksimal baik itu dalam 

bidang sumber daya alam maupun jasa. Indonesia sebagai negara 

dengan penduduk muslim yang besar seharusnya dapat menjadi 

penjamin produk halal terbaik di dunia kedepannya. Selain kelima 

badan dan Lembaga yang dibutuhkan untuk pengembangan Industri 

halal di Indonesia juga di butuhkan teknologi qPCR yang mampu 

mendeteksi kandungan zat haram. 
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  Urgensi jaminan Produk halal memiliki prosfek dan perlunya 

standarisasi megingat bahwa diperkirakan Populasi muslim di tahun 

2030 sebesar 2,158 M, atau 26 % dari populasi dunia merupakan 

potensi pasar potensial, Halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat 

global, Jaminan halal diakui World Trade Organization (WTO), 

World Trade Organization (WTO), Populasi muslim di tahun 2030 

sebesar 2,158 M, atau 26 % dari populasi dunia Pasar Produk halal 

Asia-Pasifik 62 %, Afrika 15 %, Timur Tengah 20%, Eropa-US 3%.  

  Di Indonesia dalam perkembangannya Industri yang 

menghasilkan produk halal menghadapi 5 kendala, yaitu:  

Pertama kebijakan yang terdiri dari implementasi Jaminan 

Produk Halal (JPH) yang masih belum selesai, masih sedikitnya 

sertifikasi dan standarisasi produk halal, serta masih belum adanya 

roadmap pengembangan industry halal.  

Kedua yaitu sumber daya manusia terdiri dari masih banyaknya 

produsen yang kurang memperhatikan tentang produk halal dan 

masih kurangnya pengetahuan produk halal pada pelaku usaha kecil. 

Kemudian,  

Ketiga infrastruktur yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai 

terutama juga kurangnya koordinasi lembaga yang menangani 

infrastruktur.  

Keempat sosialisasi, yaitu terdiri dari kurangnya promosi tentang 

halal dan kurangnya sosialisasi, pendidikan dan informasi mengenai 

halal.  

Kelima produksi, yaitu beberapa kendala seperti masih 

mengahadapi terbatasnya bahan mentah yang sudah memenuhi 

kriteria halal, masih ada beberapa sektor yang bergantung pada impor 

dan terakhir belum adanya definisi standar produk halal. 

  Di sisi investasi, terdapat tiga sektor utama yang berkontribusi 

dalam perkembangan industri halal, yaitu jasa keuangan syariah 

sebesar 42%, gaya hidup syariah 4%, dan yang terbesar dari produk 

halal sebesar 54%. Di dalam negeri, terdapat dua industri manufaktur 
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halal yang berkinerja gemilang pada 2020, meliputi bahan makanan 

halal dan busana muslim. 

Pasar Keuangan dan Perbankan Syariah, sebuah Potensi  

  Pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan kebijakan 

afirmasi termasuk membentuk Komite Nasional Ekonomi Syariah 

untuk memperbaiki kualitas pasar keuangan syariah di Indonesia. Jadi, 

harus ada bank syariah yang besar kedepannya. Kemudian, 

mengembangkan peran perbankan syariah dalam pembangunan 

nasional termasuk fasilitas perbankan syariah untuk seluruh segmen 

masyarakat, optimalisasi dana-dana sosial keagamaan agar tepat 

sasaran dan bisa digunakan sebagai investasi, seperti wira haji, 

membiayai proyek-proyek infrastruktur pendidikan dan 

pembangunan, meningkatkan daya saing industri keuangan, serta 

mendorong kemandiriin ekonomi Islam di Indonesia. 

  Dapat di jelaskan bahwa dalam pengembangan ekonomi dan 

keuangan perbankan syariah sampai saat ini masih tertinggal di sektor 

visit economics, khususnya Islamic economic development. Untuk 

itu, kita fokuskan sisi ekonomi pembangunan dan sektor riil. Karena 

melihat ekonomi kita, untuk perbankan hanya bisa hidup bila ada 

orang yang mengajukan kredit kepada bank tersebut. Masalah 

utamanya adalah, perbankan syariah kita relatif kecil, semata-mata 

sektor riil yang berbasis syariah itu masih belum berkembang. 

Sehingga permintaan kredit kepada bank syariah, akhirnya terbatas 

dan belum bisa menjadi bank besar. Pada akhirnya, bank syariah 

memberikan kredit yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan halal 

atau syariah demi menghidupi bank tersebut 

Potensi Sektor Pariwisata Halal 

Selain itu, pemerintah fokus ke depannya, pada bidang jasa, seperti 

FFT (Food, Fashion, Tourism) yang bersertifikasi halal untuk 

mendorong pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata. Tentu 

untuk mewujudkannya perlu memberdayakan pesantren yang lebih 
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mandiri, dan mengoptimalkan pembangunan, yaitu sukuk, dana sosial 

islam (zakat, infaq, shadaqah, dan wukuf). 

Bila dilihat dari peringkat anggota OASI (Koalisi Islam), Indonesia 

berada diposisi ke-6 dengan pendapatan 24 Miliar US dan jumlah 

pengunjung 12 juta/tahun. Tentu, Indonesia masih tertinggal dengan 

Malaysia. Selain itu, Indonesia masih menempati peringkat ke-4 di 

bawah Saudi, UIE, Qatar dari sektor pariwisata halal global.  

   Untuk mencarikan solusi dari berbagai masalah yang penulis 

uraian diatas penelis menawarkan strategi, yaitu Strategi Integrasi 

Industri Halal mencakup dua hal. Pertama, mengaji faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan preferensi perusahaan atau produsen di industri 

halal untuk mendapatkan sertifikasi halal, hal ini dapat didorong oleh 

permintaan di pasar terutama di Indonesia yang mayoritas umat 

muslim cenderung menganggap bahwa semua produk yang beredar 

adalah produk halal. Karenanya, pengecekan label halal pada suatu 

produk yang akan dikonsumsi belum menjadi prioritas.  

Kedua, Menganalisis peran setiap pelaku dalam industri halal. 

Pemerintah sebagai regulator dapat memaksimalkan dalam 

merumuskan regulasi terutama dalam sertifikasi halal terutama dalam 

membuat perusahaan lebih pemerintah mempertahankan sertifikasi 

halal. Kemudian, Konsumen dengan memaksimalkan terkait urgensi 

mengkonsumsi produk berlabel halal maka akan mendorong 

produsen untuk memperhatikan jaminan halal atas produknya 

Ketiga: Peran industri. Minimnya keterlibatan umat Islam dalam 

industri - industri dapat menurunkan citra negara sebagai negara yang 

memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri 

halal, khususnya dalam jangka panjang. Untuk itu di butuhkan 

kolaborasi khusunya Lembaga keungan Syariah dengan industry halal, 

kolaborasi industri dapat mengarah pada sistem yang harmonis yang 

dapat saling mendukung dan investor memiliki peran untuk 

menyalurkan dana jangka panjangnya ke industri halal lainnya. 

  Gaya hidup halal berkembang mengikuti perubahan zaman 

dimana dapat dilihat dalam penerapan nilai-nilai Islam yang lebih 
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modern. Generasi Muslim saat ini ingin beraktualisasi dengan 

menunjukan pribadi muslim zaman sekarang yang religius dan 

kekinian, 

Value Chain Halal 

Ekosistem perekonomian halal Indonesia memiliki potensi besar 

alias lebih dari cukup. Persoalannya bagaimana 

mengoptimalkan potensi itu menjadi kekuatan untuk mendukung 

Indonesia sebagai produsen halal dunia. Pada laporan dari Global 

Islamic Economic Indicator (GIEI) mencatat produksi pasar halal 

dunia sebesar USD3 trilun di tahun 2023. Namun, sebagai negara 

dengan populasi muslim terbesar, Indonesia belum optimal dalam 

memanfaatkan ekonomi halal. Hal ini juga kekuatan dengan modal 

halal yang dimiliki Indonesia baik modal insani (human capital), 

modal sosial, modal demografik dan sebagainya, sinergi seluruh 

pemangku kepentingan halal akan memperkuat ekosistem halal 

Indonesia. 

Pada sektor produk makanan dan minuman menurut Data Global 

Islamic Economy Indicator 2020 menenmpat posisi industri halal 

Indonesia pada peringkat ke-4, Secara agregasi peranan Indonesia 

dalam ekonomi halal dunia berada di peringkat ke 4 dibawah Malaysia, 

Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, dan ke-3.Pengembangan sektor 

industri halal tersebut menggunakan pendekatan holistik melalui 

pengembangan ekosistem rantai nilai halal (Halal Value Chain), agar 

mata rantai ekonomi halal (Halal Value Chain) Indoneia yang 

kompetitif serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan 

pemberdayaan ekonomi umat, memerlukan 4 hal penting. Pertama, 

mempercepat dan mengakselerasi sertifikasi halal. Kedua, 

membangun ekosistem Halal Value Chain melalui integrasi antara 

unit-unit usaha baik usaha kecil, menengah dan besar. Ketiga, 

mengembangkan 5 fokus produk yang kompetitif, yaitu makanan 

halal (processed food), fesyen muslim, pariwisata, kosmetika dan 

farmasi serta energi terbarukan. Keempat, produksi dan pemasaran 

yang lengkap ujung ke ujung (end to end).  

https://www.okezone.com/tag/industri-halal


 
 

MES-2021 | 79  
 

Proyeksi akan potensi ekonomi halal itu tercantum dalam 

Indonesia Halal Economy & Strategy Roadmap. Ekonomi halal 

Indonesia berpotensi mendorong perekonomian bangsa. 

Keberadaannya bisa menyumbang produk domestik bruto (PDB) 

pertahun sebesar USD3,8 miliar, menarik investasi asing secara 

langsung sebesar USD1 miliar, dan melahirkan 127.000 lapangan 

kerja baru per tahun. Untuk mewujudkan roadmap itulah Indonesia 

Halal Lifestyle Center (IHLC) telah menggandeng Dinar Standard, 

perusahaan dunia yang terkemuka dalam bidang penasihat nilai etika 

Islam, Dalam Laporan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) 

Indonesia yang juga melaporkan bahwa produk halal Indonesia 

memiliki kekuatan belanja domestik pada produk dan jasa ekonomi 

halal dengan mencapai USD218,8 miliar pada 2017. Angka ini 

diproyeksikan akan terus bertumbuh dengan 5,3% CAGR 

(Compounded Average Growth Ratio /Rasio Pertumbuhan Rata-

Rata Gabungan mencapai USD 330,5 miliar pada 2025. Sedangkan 

posisi ekspor produk halal masih tergolong lemah, pengekspor 

produk ekonomi halal terbesar di antara negara-negara yang memiliki 

mayoritas penduduk muslim dengan hanya dengan nilai USD7,6 

miliar pada 2017. “Posisi kita masih lemah dalam kemampuan ekspor 

pro duk halal dan negara sedang membutuhkan ekspor yang besar 

saat ini untuk neraca perdagangan yang lebih positif dimana standing 

posisi halal Industri Indonesia Indonesia hanya mewakili 3,3% 

ekonomi halal dunia dari sisi kegiatan ekspor yang mencapai USD.249 

miliar, (2018). 

Sedangkan negara yang tergabung dalam Oki adalah pasar hal 

yang sangat menjanjikan bagi Indonesia saat ini. Kedekatan Indonesia 

dengan negara negara anggota organisasi kerjasama Islam menjadi 

salah satu modal bagi Indonesia untuk tampil sebagai produsen dan 

eksportir produk halal terbesar di dunia. Dimana OKI beranggotakan 

57 negara atau setara dengan 24,1% dari total populasi muslim dunia 

yang mencapai 1,8 Miliar jiwa dan kinerja ekspor makanan halal 

sangat terlihat cukup signifikan. Data BPS Juli 20 21 menunjukkan 
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data bahwa data BPS menunjukkan nilai ekspor makanan tersendiri 

mencapai us dollar 454,16 Juta dengan neraca perdagangan yang 

Surplus. Saat ini Palm Oil menempati posisi Teratas di 23,88% sebagai 

komunitas paling banyak diekspor ke negara negara OKI kemudian 

batubara 9,56% dan alat alat kendaraan 3,95% dan alat alat kendaraan 

3,95%,". 

Strategi Produk Halal 

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk 

digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam 

kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan 

makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut 

Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Strategi 

pengembangan produk hal dapat di jabarkan, sebagai berikut: 

Pertama, Untuk mendorong produk hala yaitu dengan mendorong 

transformasi digital dan penerapan protokol kesehatan agar 

masyarakat kembali produktif dan aman dalam berkarya. 

Kedua, Dengan klaster industri halal yang beririsan dengan 

pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan untuk tetap aman dan 

produktif dalam melakukan aktivitasnya. Sehingga dapat menjadi 

bagian dalam pemulihan ekonomi nasional. 

Ketiga, Strategi kemudahan sertifikasi dan standarisasi halal. 

Apabila itu bisa dipermudah khususnya bagi usaha kecil, ini akan 

membantu dalam pengembangan gaya hidup halal di Indonesia. 

Keempat: adanya penyusunan program kegiatan KKNT yang 

dapat meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat. 

Selanjutnya strategi lainnya Indonesia telah membangun beberapa 

Kawasan Indsutri Halal, antara lain: Modern Cikande Industrial 

Estate di Serang Banten, Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo 

Jawa Timur, dan kawasan industri halal Bintan Inti Halal Hub di 

Kabupaten Bintan. Meningkatkan populasi ummat dunia mendorong 

perekonomian halal Berdasarkan The State of the Global Islamic 

Economy Report 2021, umat muslim dunia membelanjakan tidak 
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kurang 2,02 triliun dolar AS untuk kebutuhan makanan, farmasi, 

kosmetik, fesyen, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya; 

meningkat 3,2% dibandingkan 2018. 

Penutup 

Halal (Arab: حالل, ḥalāl; "diperbolehkan") adalah segala 

objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau 

dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-

hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan 

minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut 

jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah thayyib 

yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, 

tetapi harus thayyib; apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau 

bermanfaatkah bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram. Halal 

sebagai salah satu dari lima hukum, yaitu: fardhu (wajib), mustahab 

(disarankan), halal (diperbolehkan), makruh (dibenci), haram (dilarang).  

Akhirnya kami menyampaikan secara filosofi dari ekonomi 

Islam/ekonomi Syariah ialah ekonomi yang bisa menerjemahkan 

nilai-nilai dari agama Islam dalam kehidupan sehari-hari yang berbasis 

barang dan jasa tanpa riba. Salah satunya, industry dan produk halal 

yang bisa dijadikan instrumen sebagai pemerataan dalam 

perekonomian sekaligus mengurangi kemiskinan dan mencegah 

ketimpangan. Semoga nanti Indonesia menguasai industri halal 

global. 

Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, sektor-

sektor industri halal tetap menjadi peluang yang menjanjikan karena 

luasnya cakupan target pasar yang ada dimana pengguna produk halal 

tidak terbatas pada masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non 

muslim. Selain itu, produk-produk halal telah mendapatkan respon 

yang baik dari konsumen di dunia karena adanya jaminan kualitas 

produk yang ketat sehingga memberikan rasa aman pada 

penggunanya. 

Untuk mempercepat pemberian fasilitas bagi pelaku usaha di 

bidang produk halal, baik industri ataupun kawasan industri, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Haram
https://id.wikipedia.org/wiki/Fardhu
https://id.wikipedia.org/wiki/Mustahab
https://id.wikipedia.org/wiki/Makruh
https://id.wikipedia.org/wiki/Haram
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Kementerian Perindustrian akan merevisi Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh 

Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri 

Halal, dengan mencantumkan klausul fasilitas. 
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UTAN, MEMPUNYAI SUMBER DAYA YANG 

SANGAT POTENSIAL. Tidak hanya memberikan multi 

manfaat ekonomi, tetapi juga bagi lingkungan, kehidupan 

sosial dan kesejahteraan umat manusia. Dalam perspektif 

ilmu pertanian kehutanan, manfaat tersebut bukan hanya berasal dari 

Hasil Hutan Kayu (HHK), tetapi juga manfaat dari Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK). Bahkan dalam perspektif ekonomi Islam 

(syariah) bahwa hutan adalah lingkungan alam yang harus dijaga oleh 

manusia, bahkan mereka diberi tanggung jawab besar melestarikan 

hutan sebagaimana perintah Allah dalam Aqlur’an. ‘’Dan tanah yang 

baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang 

tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami 

mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur’’ 

(Qs. Al A’raf [ 7]: 58). ‘’Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari 

kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu" (Qs. 

Yasin [36]: 80). 

Terkait dengan surat Yasin ayat 80 ini, dimana manusia purba jika 

ingin membuat api, mengambil ranting kayu tertentu untuk digesek-

gesek (dibor) dengan ranting kayu lainnya, maka keluarlah asap secara 

bertahap menjadi sumber api. Tidak hanya manusia purba, ketika 

penulis berusia bocah di tahun 1970-an sering membuat api dengan 

ranting kayu dan mudah dilakukan. Artinya, dapat dipastikan semua 

H 

mailto:syahruddinyasen1967@gmail.com
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benda ciptaan Alla swt yang ada di alam ini pada hakikatnya 

mengandung unsur (anasir) api, air dan udara bagi kelangsungan 

hidup manusia.  

Sayangnya, para ulama fikih klasik tidak mengkaji dan 

membahas masalah hutan dan isi hutan dalam bab khusus di kitab 

mereka, namun pengertian pelestarian hutan mencakup semua 

makhluk hidup, termasuk manusia. Para ulama salaf pun tidak boleh 

disalahkan karena memang mereka mengontruksi fikih dari perspektif 

geografis semenanjung Arabia abad ke-7 dan 8 Masehi. Bahkan hutan 

lebat tropis seperti di Indonesia dan negara lainnya memang tidak ada 

dalam geografi tanah gurun pasir Saudi Arabia. Karenanya, wajar jika 

tidak ada fikih klasik yang menyatakan secara tegas hukumnya. 

Namun demikian, tidak berarti bahwa masalah hutan dan lingkungan 

alam sama sekali tidak tersentuh oleh fikih. Banyak ayat dan hadis 

yang secara umum berbicara tentang pentingnya memelihara alam 

dan bahaya atau ancaman yang akan dihadapi manusia sekiranya hal 

itu diabaikan. 

 Dengan demikian, Islam sangat memerhatikan ekosistem 

alam dan lingkungan, termasuk potensi ekonomi dari Basil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK) seperti hewan dan bahkan parasit yang hidup 

di dalam hutan. Salah satu parasit yang dimaksud adalah Kutu Lak 

(Laccifer lacca. Kerr). Jadi, kutu yang satu ini bukan kutu sembarangan, 

tetapi kutu yang bisa menghasilkan dollar atau rupiah. Untuk 

menghasilkan nilai ekonomi dari kutu lak setidaknya seseorang harus 

memiliki etos kerja yang tinggi, karena membutuhkan kesabaran dan 

ketelatenan dalam beternaknya. Problemnya, kutu lak harus punya 

rumah sebagai tempat menginapnya. Jadi, ada yang disebut rumah 

inang bagi kutu lak.  

Rumah inang dimaksud adalah tumbuhan (pohon) kesambi 

(schleichera oleosa). Bagi kutu lak, tidak ada tumbuhan lain yang cocok ia 

tempati kecuali hanya dua, yaitu kesambi dan kaliandra merah. Dalam 

konteks tulisan ini, maka kedua tumbuhan inilah yang mestinya 

dibudidayakan dan dilestarikan. Sebab, kontennya tidak hanya kutu lak 
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yang bernilai ekonomi disini, tetapi pohon, ranting, daun dan biji 

buahnya memiliki potensi ekonomi. Biji buah Kesambi (Ba’do), 

misalnya, saat ini tengah dikembangkan oleh CV. Gunung Padanara 

Laju Makassar sebagai Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) untuk 

industri minyak obat gosok yang sangat banyak khasiatnya dan juga 

minyak rambut penyubur rambut seperti yang pernah dikembangkan 

oleh Rowland di Inggris Raya pada tahun 1747-1823 M melalui 

perusahaannya bernama Rowland co.ltd. Ia berhasil mengembangkan 

minyak rambut dengan merek Macassar Oil. Nama Macassar Oil inilah 

yang memberi inspirasi awal bagi saya selaklu penulis penelitian ini. 

Rowland ketika itu mengembangkan kosmetik; minyak rambut dengan 

nama Macassar Oil, karena bahan baku minyak esensial produk 

Rowland dia beli dari Makassar, tepat di Bandar (Pelabuhan) Makassar 

pada abad ke-17 (tahun 1747-1823 M). 

Ttidak heran, jika di Sulawesi Selatan tersebar pohon Ba’do 

(Kesambi), tetapi bagi generasi kini tumbuhan yang satu ini nyaris tidak 

dikenal, sehingga menjadi minat dan perhatian masyarakat bahkan 

tumbuhan ini hampir punah,khususnya di Sulsel, seiring dengan 

munculnya potensi pertanian dan kehutanan moderen, yang lebih 

menjanjikan nilai ekonomis, seperti kelapa sawit, tanaman porang, 

kelor, bidara, rotan, kayu putih, pohon aren, pinus, coklat, kopi, 

cengkeh, fanili, serta pertanian tanaman pangan dan holtikultura 

lainnya.  

Ba’do, tidak hanya untuk bahan industri minyak obat dan 

kosmetik, tetapi juga minyak Ba’do (Schleicehra oleosa) menjadi 

alternatif minyak biodiesel yang telah lama dikembangkan di pulau 

Jawa (Probolinggo, Madura dan lainnya). Hal inilah yang menjadikan 

penelitian ini begitu penting dilakukan dan dikembangkan dalam 

sebuah industri yang berbasis halalan wa toyyiban. 

Schlecerra oleosa 

Untuk melanjutkan pembahasan kajian ini ada beberapa 

pertanyaan yang menjadi acuan uraian selanjutnya: Pertama, apakah 

Schleichera Oleosa itu? Kedua, dari mana asal muasal tumbuhan ini? 
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Ketiga, seberapa besar manfaat ekonomisnya bagi kesejahteraan 

masyarakat? Keempat, apa kandungan khasiat tumbuhan Kesambi 

(Ba’do) ditinjau dari perspekif ekonomi syariah?  

Schleichera oleosa adalah istilah latin bagi sebuah pohon 

tumbuhan bernama Kesambi, kerabat rambutan dari suku 

Sapindaceae. Di sejumlah daerah kesambi disebut dengan dialek yang 

berbeda-beda. Di daerah Sunda dikenal dengan nama kasambi atau 

kosambi. Di Bima dikenal dengan sambi. Di Bali dan Jawa disebut 

kusambi, sambi dan kecacil. Di Madura disebut kasambi; di Nusa 

Tenggara Timur (Kupang, Sumba) disebut kusambi, 

usapi, kasembi, kahembi. Di daerah Sawu dikenal dengan Keabe, 

di Solor dikenal dengan istilah kabahi, di Alor menyebutnya kalabai, 

di daerah Rote dikenal dengan kule, ule, di tanah Bugis Makassar 

dikenal dengan nama ba’do dan ading. Ada yang berpendapat ading 

dikenal oleh orang Makassar dan ba’do bagi orang Bugis, tetapi 

dalam wawancara penulis, justeru terbalik. Sebutan b’ado bagi orang 

Bugis dan ading bagi orang Makassar. Tetapi baik ba’do atau ading 

rata-rata generasi Bugis Makassar kini, tidak mengenal ading atau 

ba’do bagi sebutan kesambi. 

Istilah kesambi dalam bahasa Indonesia tersebut mirip 

dengan sebutannya di India, tanah asal tumbuhan ini, misalnya: kosam, 

kosumb, kusum, kussam, rusam, puvam. Dalam bahasa Inggris dikenal 

sebagai gum-lac tree, Indian lac tree, Malay lac tree, Macassar oil tree, Ceylon 

oak, dan lain-lain. Nama-nama itu merujuk pada hasil atau manfaat 

langsung yang diperoleh dari pohon ini, seperti lak dan minyak 

Makassar (Macassar Oil) yang pernah dikembangkan Alexander 

Rowland di Iggris pada tahun 1747-1823 M seperti diuraikan pada 

bagian pendahuluan. 

Tumbuhan kesambi berumah dua (dioesis), kekar, sering 

bengkok, tinggi mencapai 40 meter dan batangnya bisa berdiameter 

dua meter, tetapi rata-rata diameter pohonnya kurang dari dua meter, 

berbanir kecil, pepagan berwarna abu-abu. Daunnya 

bersifat majemuk menyirip genap; dengan 4–8 anak daun, berbentuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rambutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Familia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sawu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Meter
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
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jorong memanjang, terkadang bundar telur sungsang, 4,5—18,5 (—

25) x 2,5—9 cm, ujung terbesar gundul seperti kertas atau seperti 

jangat, yang muda berwarna jambon. Bunga-bunga terkumpul 

berbentuk tandan, 6–15 cm, berjejalan pada pangkal tunas yang 

muda, sering bercabang pendek. Bunga tanpa mahkota; kelopak 4—

5, menyatu pada pangkalnya, bertaju bundar telur atau menyegitiga, 

1—1,5 mm, berambut tipis di kedua sisinya, kuning hijau. Benang 

sari 4—9. Buah bentuk gelendong lebar atau agak bulat telur, 1,5—

2,5 x 1–2 cm, dengan ujung meruncing, licin atau berduri tempel 

sedikit, dagung biji berwarna kuning telur. Biji 1—2 butir hampir 

bulat, diameter 12 x 10 x 8 mm, coklat, terselubung salut biji yang 

kekuningan, tipis, asam manis, seperti yang dapat diperhatikan dalam 

gambar 1.1, berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara morfologi, asal usul penyebaran kesambi merentang 

mulai dari kaki Pegunungan Himalaya dan Dataran Tinggi Deckan 

bagian Barat di sekitar anak Benua India, terus membentang 

ke Srilanka hingga Indocina. Kemungkinan pada masa lampau 

tumbuhan ini dibawa masuk ke kawasan Melanesia, 

termasuk Indonesia, dan kemudian menyebar di Asia. Di Indonesia 

terutama ditemukan di wilayah-wilayah dengan musim kemarau yang 

kuat, mulai dari belahan timur Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, 

Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku (Seram dan Kepulauan Kai). 

Tumbuhan ini bersifat liar atau di tanam melalui bijinya. 
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Di Jawa, kesambi umumnya ditemukan di dataran rendah, 

namun dapat hidup hingga di ketinggian sekitar 1.200 m dpl, pada 

kisaran curah hujan antara 750–2.500 mm per tahun. Pohon ini juga 

ditemukan tumbuh liar di savana, hutan tropika gugur daun, 

dan hutan-hutan jati. Antara pohon jati dengan Kesambi sangat 

bersahabat secara habitat. Kesambi meluruhkan/merontokkan daun 

di musim kemarau, meski hanya sebentar saja tak berdaun, namu tdak 

lama akan tumbuh tunas dan daun berwarna merah muda dan pink. 

Kayu kesambi, terutama inti kayunya, padat, berat, dan 

sangat keras; berwarna merah muda hingga kelabu. Kayu ini ulet, 

kenyal, dan tahan terhadap perubahan kering dan basah berganti-

ganti, sehingga pada masa silam kerap dimanfaatkan 

sebagai jangkar perahu. Tidak mudah menyerpih, kayu kesambi 

sering dipakai membuat alu, silinder-silinder dalam penggilingan, dan 

perkakas rumah tangga umumnya. Kayu Kesambi mempunyai nilai 

energi yang tinggi hingga 20.800 kl/kg, kayu ini disenangi sebagai kayu 

bakar dan bahan pembuatan arang. 

Schleichera adalah genus tanaman monotip dalam famili 

soapberry, Sapindaceae. Hanya ada satu spesies, Schleichera oleosa, 

pohon yang terjadi di anak benua India dan Asia Tenggara. Secara 

ekologi Kesambi dapat dideskripsikan seperti dalam diagram 1.1 

berikut: 

 

 

 

Dalam perspektif scientific, tumbuhan Kesambi memiliki 

nama ilmiah (prefered scientific), nama lain yang sudah terkenal 

(Macassar Oil Tree), keunikan pohon (taxonomi tree), domain, 

kingdom, phylum, subphilum dan class sebagaimana dilihat dalam 

diagram 1.2 berikut: 
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Secara morfologi, batang kesambi tegak, bulat, berkayu, 

permukaan kasar, percabangan simpodial, coklat kotor. Volume 

lingkaran batang antara 60-175 cm. Daun: tunggal, langsat, berseling, 

panjang 11-25 cm, lebar 2-6 cm, tepi rata, ujung lancip, pertulangan 

menyirip tangkai bulat, panjang ± 1 cm, hijau dan merah muda, di 

ketiak daun atau ujung batang. Bunga: majemuk, bentuk tandan 

berwarna kuning berbinitk, kelopak 4-6 lembar, bersatu di pangkal, 

berduri, hijau, mahkota putih. Buah: bulat, coklat kehitaman. Biji: 

bulat oval, coklat. Akar tunggang, coklat muda.  

Di Indonesia ditemukan dua jenis kesambi, yakni kesambi 

kerikil dan kesambi kebo (kerbau). Ciri khas perbedaannya terletak 

pada daun dan kulit batang. Jenis kerikil mempunyai daun yang lebih 

kecil dan memanjang. Bentuk percabangan liar, dan kulitnya tipis 

dibandingkan dengan jenis kebo (kerbau). Sedangkan kesambi jenis 

kerbau memiliki daun yang agak lebar pada ujungnya dan kulit kayu 

yang lebih tebal. Bentuk percabangan teratur dan tegak lurus ke atas, 

sedangkan jenis kesambi kerikil cabang dan dahannya tidak teratur, 

terkadang menjulur ke segala arah dan banyak cabangnya. Tumbuhan 

Kesambi dalam dua jenis ini tersebar di seluruh Asia Tenggara dan di 

Indonesia dapat ditemukan di ketinggian 0-1.200 meter dari 

permukaan laut. Salah satu indikator pertumbuhan Kesambi adalah 

jati. Pada wilayah yang ditumbuhi jati liar biasanya diikuti tumbuhnya 

kesambi. Di Jawa, tanaman Kesambi digunakan sebagai tanaman 

pengisi (sekat bakar) dalam hutan jati. Kayu Kesambi mempunyai 

struktur padat, rapat, kusut sangat keras dan lebih berat dari kayu besi. 

Karena itu apabila dapat mencapai umur yang lebih matang, kayunya 

berubah warna dari merah muda menjadi kelabu dan tidak berurat.  
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Beberapa Manfaat Pohon dan Buah Kesambi (Schleicera 
oleosa) 

a. Manfaat dan Khasiat 

Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, seluruh organ 

tumbuhan kesambi hampir semuanya memiliki manfaat ekonomis. 

Mulai dari kulit pohon, batang, ranting, daun, kulit buah, daging buah, 

dan biji, semuanya memiliki manfaat dan khasiat masing-

masing.’’Maka nikmat TuhanMu yang mana lagi kamu dustakan?’’ (Qs. Ar 

Rahman). Demikian juga ayat-ayat Alqur’an yang lainnya: ‘’Yaitu 

Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, Maka (apabila) 

kamu nyalakan (api) dari kayu itu" (Qs. Yasin [36]: 80). Bila ditelisik 

secara detail, maka tampak banyak keistimewaan tumbuhan Kesambi 

dalam konteks ini. 

Pertama, batang pohon. Dulu, kayu Kesambi banyak 

digunakan sebagai bahan pembuatan jangkar untuk perahu kecil dan 

perahu phinisi seperti di Daerah Bulukumba Sulawesi Selatan. Bahkan 

bagi warga Bulukumba sampai sekarang, kayu kesambi merupakan 

bahan dasar untuk membuat perahu, namun secara bertahap mulai 

langka dan pembuatan perahu beralih dengan kayu hitam (ebony) atau 

kayu berkualitas Samarinda asli (kayu Sappu dalam bahasa Bugis 

Makassar). Selain itu, kayu kesambi sangat kuat dan keras. Namun 

demikian, salah satu kelemahannya, kayu kesambi kurang awet jika 

berada di darat. Kayu Kesambi juga amat baik sebagai kayu bakar dan 

bahan pembuatan arang seperti halnya kayu bakau (mangrove).  

Kedua, kulit batang pohon mengandung zat penyamak kulit 

sebanyak 6,1-14,3%. Bahkan dahulu orangtua di Bali Bali dan Madura 

(mungkin juga sampai sekarang) menggunakan kulit pohon Kesambi 

sebagai obat kulit yang sangat manjur, terutama terhadap kudis dan 

penyakit kulit lainnya. Sehingga kulit pohon kesambi dapat 

dimanfaatkan untuk menyamak kulit. Kulit pohon Kesambi juga 

dimanfaatkan untuk menyamak kulit, mewarnai batik, mengelatkan 

nira agar tidak masam ketika difermentasi, serta untuk campuran lulur. 

Penyamakan adalah suatu proses mengubah kulit mentah menjadi 
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kulit tersamak (leather). Penyamakan kulit biasanya digunakan pada 

hampir semua jenis ternak antara lain kulit sapi, kerbau, kambing, 

kelinci, domba, ikan pari dll, bahkan beberapa hewan ekstrim 

diantaranya ular, harimau dan buaya. Dan yang paling heboh adalah 

dibalik kuit pohon kesambi ternyata menjadi tempat menginap bagi 

sebuah parasit kesambi bernama Kutu Lak. Dengan beternak kutu 

lak, sejak dulu orang-orang India telah menjadikan negaranya sebagai 

pengekspor utama Seed Lak (sekresi dari kutu lak). Seed Lak menjadi 

komoditi ekonomi sekaligus sebagai salah satu sumber devisa negara 

India.  

Ketiga, Daun. Pada daun Kesambi bermanfaat untuk sayur 

dan obat. Daun muda kesambi bisa dijadikan sayur santan atau sayur 

asam, bisa dcampur daging tulang sapi atau kijang setelah 

diwanteks/dikukus dicuci beberapa kali dan airnya yang rasa sepat 

kemudian dibuang. Daun kering kesambi dapat dibakar dan asapnya 

digunakan untuk pengobatan (pengasapan) penyakit kudis, panu, 

eksim, koreng, gatal-gatal, obat cacar air dan radang telinga. Ada dua 

cara pengolahannya untuk obat teresebut. Pertama, untuk obat eksim, 

koreng, cacar air, kudis dan panu ambil daun yang agak muda 

secukupnya, tumbuk halus lalu balurkan di tempat yang hendak 

diobati. Kedua, ambil daun yang agak muda segar sekira ± 15 gram, 

cuci, rebus dengan 3 gelas air selama 25 menit, disaring. Hasil saringan 

dinginkan sampai airnya hangat untuk mencuci eksim atau korengan 

sampai bersih.  

Keempat, daging buah. Bentuk buahnya seperti buah 

klengkeng dan buah dukuh agak agak kecil, rasanya seperti buah asam 

(lihat gambar 1.1). Di beberapa daerah, daging buah kesambi yang 

sudah masak dapat dimakan dan diolah sebagai asinan atau manisan. 

Buahnya yang sudah masak berwama kuning atau kemerah-merahan 

yang dapat dijadikan buah meja dengan rasa asam kemanis-manisan. 

Buah kesambi yang sudah masak sangat digemari oleh monyet dan 

burung, termasuk bocah dan anak-anak di pedesaan. Bentuk daging 

buah kesambi dilapisi dan diselimuti oleh kulit yang berwama coklat, 
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bentuknya bulat dengan ukuran antara 6-14 mm. Kulit buah kesambi 

mudah dan rentan pecah. 

Kelima, daging biji. Daging biji kesambi mengandung 70 

persen minyak yang sangat berguna sebagai bahan baku pembuatan 

minyak gosok (Yandi Bachli, 2007; 2018). Bahkan yang paling baik 

adalah untuk bahan baku industri kosmetik seperti minyak rambut. 

Minyak rambut yang dihasikan dari daging buah kesambi telah lama 

dikembangkan dan yang pertama kali oleh Perusahaan Industri 

Kosmetik Rowland, Co.Ltd., di Inggris (England) pada tahun 1747-

1823 M. Minyak rambut buatan Rowland ketika itu di Inggris dikenal 

dengan nama Macassar Oil (minyak Makasar). Minyak yang berasal dari 

biji kesambi juga sangat baik untuk mengobati penyakit bagian dalam 

dan luar daging, otot dan kulit manusia, seperti kudis, luka berdarah, 

luka bernanah, luka bakar dan luka lebam, gatal-gatal, eksim, kejang 

dan kram otot, kesleo dan pegal-pegal. Minyak daging buah kesambi 

juga sering dipakai sebagai minyak bertuah. Bahkan pada masa 

perjuangan kemerdekaan RI, minyak kesambi terkenal di kalangan 

tentara Kraton Yokyakarta sebagai minyak gosok badan, dan disebut 

dengan Minyak Makassar (Macassar Oil). Minyak ini dibawah oleh 

tentara Raja Gowa yang membantu Kraton melawan kolonial Belada.  

Di kalangan pejuang Makassar dikenal dengan nama minyak 

Nileo. Hasil penelitian menyebutkan, minyak dari biji kesambi dapat 

pula diolah menjadi salep dan industri obat-obatan lainnya (Yandi 

Bachli, 2007). Perkembangan penelitian berikutnya mendiskripsikan 

termuannya, bahwa minyak biji kesambi bisa dikembangkan menjadi 

bahan bakar, biofuel, minyak pelumas, bahan baku pembuatan lilin, 

industri batik, dan bahan membuat sabun. Kalau di zaman kolonial 

Belanda hanya berhasil mengembangkan Lutu Lak (Laccifer. Lacca) 

yang menghasilkan Seed Lak (sejenis getah) yang keluar dari sekresi 

kutu penginang pohon kesambi. Belakangan setelah 65 tahun 

Indonesia merdeka, hanya ada dua investor Jepang yang tertarik pada 

kesambi. Dua investor Jepang itu, Hakikiko Morita dan Katsuhito 

Segawa tertarik untuk mengolah Daging Biji Buah Kesambi menjadi 
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bahan bakar nabati (biofuel). Maka, sekitar tahun 2005 yang lalu, Desa 

Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo menjadi 

tujuan utama pendirian pabrik biofuel dari minyak daging biji buah 

Kesambi, dengan pertimbangan kedekatan dengan pelabuhan 

Tanjung Tembaga. Rencana investasi dari dua investor Jepang 

tersebut diterima baik oleh Bupati Probolinggo, Drs. H. Hasan 

Aminuddin, M.Si yang menjabat bupati dua periode, yaitu pada 

periode pertama tahun 2003-2008 dan 2008-2013.  

Secara tradisional, biji kesambi akan menghasilkan minyak 

setelah lebih dulu dipanggang sebentar atau dikempa/dipress untuk 

mengeluarkan minyaknya. Di kalangan orang Jawa minyak kesambi 

disebut kecacil. Terkadang menjadi bahan pembuatan minyak bertuah; 

minyak keramat. Minyak kesambi mengandung sedikit asam sianida. 

Daun, minyak biji, akar dan batang kesambi mengandung zat saponin 

dan sedikit tanin, di samping itu daunnya juga mengandung alkaloida.  

Keenam, kulit buah. Beberapa hasil penelitian sebelumnya, 

kulit buah kesambi sangat cocok untuk pertumbuhan jagung lokal 

yang banyak dilirik investor Jepang. Dengan demikian, kulit biji 

kesambi yang telah menjadi serbuk, juga dapat diolah menjadi bahan 

baku campuran salep atau gel penyubur rambut kepala yang kurang 

subur, juga bagi mereka yang suka memelihara jenggot, kumis dan 

cambang bahkan bagi rambut kepala yang sudah botak sama sekali 

secara berangsur bisa dinormalkan kembali, tentunya dengan 

campuran bahan herbal penyubur lainnya. 

 

 

Budidaya Kutu Lak dan Potensi Biji Buah Kesambi 

a. Kutu lak sebagai sumber ekonomi potensial 

Tulisan Yandi Bachli, seorang Widyaiswara Madya pada Balai 

Diklat Kehutanan Makassar menggelitik bagi penulis. Ia menulis kutu 

di kepala mengganggu ketenangan. Kutu loncat, pernah terkenal 

sebagai hama tanaman lantoro, kutu apapun namanya diasosiasikan 

akan mengganggu. Lain halnya dengan kutu yang satu ini. Kalau 
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seekor tak berguna tetapi dalam jumlah banyak menjadi andalan. Di 

India menjadi sumber pendapatan (devisa) negara, sehingga India 

terkenal dengan penghasil produk yang berasal dari kutu ini. Kutu 

yang jauh lebih kecil dari kutu ayam, dikenal dengan nama kutu lak 

(Leccifer lacca, Kerr). Sungguh banyak orang tidak mengenal dan 

bahkan tidak percaya kalau kutu sekecil itu mampu mendukung 

perekonomian suatu bangsa.25 

Kutu lak tidak dapat hidup pada manusia atau hewan, tetapi 

hidup menumpang pada tanaman inangnya. Namun tidak semua 

tanaman dia senangi. Kutu ini hanya setia pada kekasihnya yang hanya 

satu-satunya pohon yang paling cocok dijadikan tempat hidupnya. 

Tanaman itu ada di sekitar kita, namun sudah mulai langka. Tanaman 

itu kita kenal dengan nama ”Kesambi” dengan nama latin 

(Schleichera oleosa, Merr). 

Kesambi termasuk salah satu tumbuhan hutan yang 

beradaptasi lokal, bermanfaat serbaguna (multi purpose) dan bernilai 

ekonomis dan sangat potensial. Buah pohon kesambi digemari oleh 

manusia, binatang dan burung. Oleh karena itu pohon kesambi dapat 

menjadi alternatif tanaman unggulan di dalam dan di luar kawasan 

hutan. Menurut Bachli, pada sisi lain pohon kesambi di Sulawesi 

Selatan mempunyai sejarah tentang manfaat penting kesambi pada 

masa kerjaan Sultan Hasanuddin. Dengan demikian pohon kesambi 

perlu dikembangkan karena selain serba guna, bersejarah, juga supaya 

tidak menjadi tanaman langka.  

Kesambi dengan nama latin Schlechera Oleosa MERR 

termasuk keluarga tanaman Sapindaceae. Di beberapa daerah dikenal 

dengan nama Kesambi (Sunda), kesambi (Jawa), Kesamb, Kusambi, 

Sambi (Madura), Sambi (Bima, Sumba), Bado (Makassar), Ading 

 
25 Yandi Bachli, Tanaman Kesambi dan Beternak Kutu untuk Kesejahteraan, 

(Makassar: Buletin BPTP Balitbangtan Sulsel Volume I Nomor I Tahun 2007, 

dipublish tahun 2018), 
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(Bugis). Kesambi tergolong pohon yang tingginya dapat mencapai 15 

hingga 40 m dengan diameter batang antara 60-175 cm.  

Menurut Bambang (2002) yang dikutip Badri dalam 

Enotmology Discussion Group; Tree Grower Community (2017), kutu lak 

adalah serangga kecil namun memiliki potensi bisnis nasional bahkan 

internasional. Kutu lak dalam nama ilmiahnya disebut Laccifer lacca, 

merupakan jenis serangga yang termasuk ke dalam famili Kerridae 

dan ordo Hemiptera. Kutu lak hidup sebagai parasit pada pohon 

tertentu yang memiliki derajat keasaman (pH) netral hingga sedikit 

asam serta kepekatan getah yang tinggi. Pohon Kesambi memiliki pH 

dalam cairan pohon mencapai 5.8-6.2 dan kepekatan getah antara 

0.14-0.17 yang merupakan faktor pendukung Kutu lak untuk 

berkembang dengan baik sesuai dengan sistem fisiologinya (Bambang 

2002).  

Melalui sistem sekresi pada Kutu lak, serangga ini mampu 

menghasilkan zat yang utuh dan memiliki struktur yang tebal, serta 

menempel cukup kuat pada cabang pohon inang tempat hidupnya, 

yang umumnya disebut sebagai lak. Lak memiliki kandungan utama 

asam aleurat yang memiliki ikatan kuat sebagai hasil dari proses 

pengeluaran zat oleh kutu lak. Kandungan asam aleurat inilah yang 

memberikan warna merah kekuningan dengan tekstur yang cukup 

padat pada lak dan banyak dimanfaatkan oleh industri di bidang 

elektronika, percetakan, tekstil, biokomposit, farmasi dan pangan 

(Rhizuki 2011). 

 

 

 

 

. 

 

https://tgc.lk.ipb.ac.id/files/2017/06/kulak.png
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Sumber : Kurniawan, 2013 
Gambar 1 Lak, hasil sekresi kutu lak 

 

Seperti diuraikan Rizuki, saat awal lutu lak hidup menempel 

dan menghisap energi dari pohon inangnya. Kutu lak akan 

mengeluarkan sekresi berupa benang-benang putih untuk melindungi 

dirinya. Benang-benang putih tersebut akan semakin tebal dan 

sambung-menyambung sehingga menutupi semua cabang pohon 

inang. Lama-kelamaan benang-benang putih tersebut kemudian akan 

mengeras dan membentuk warna merah kekuningan yang bisa di 

panen sebagai lak. Menurut Siti (2011), biasanya kutu lak menetap di 

sisi bawah cabang, jumlah larva biasanya 150-200 ekor setiap jarak 2,5 

cm dan setelah 5 bulan stoklak (koloni lak) dapat dipanen menjadi 

butiran lak. 

Berdasarkan penyebarannya, kutu lak yang ada di Indonesia 

berasal dari India, dan diintroduksi oleh pemerintah Belanda melalui 

Kota Bogor. Informasi asal daerah serangga bernama Kutu lak ini 

tidak ditemukan penjelasannya -apakah dari daerah tropis atau daerah 

sub-tropis. Namun dapat dipastikan bahwa Kutu lak dapat 

berkembang di kedua daerah tersebut, dan juga di Indonesia yang 

beriklim tropis. Hal ini berkaitan dengan sama banyaknya jumlah 

Kutu lak yang ditemukan di daerah tropis dan di sub-tropis. 

 

 

b. Potensi Lak sebagai Komoditi Bisnis Nasional  

Awalnya, pemanfaatan lak hanya sebatas sebagai bahan 

pelitur dan bahan isolasi. Namun saat ini, lak mempunyai kegunaan 

yang lebih luas lagi diantaranya sebagai bahan industri farmasi, pangan 

dan bahan semi konduktor. Lak merupakan salah satu komoditi hasil 

hutan non kayu yang sangat potensial sebagai salah satu sumber 

pendapatan nasional. Selain Indonesia, hanya ada tiga negara, yaitu 

India, Thailand, dan Tiongkok.  
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Menurut Susirani Kusumaputri (2014)), ketiga negara 

tersebut berkompetisi dalam merebut pangsa pasar dan distribusi lak 

di dunia. Hal tersebut berkaitan dengan permintaan pasar dunia akan 

produk lak, dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2014 

sebanyak 20 ton lak butiran diekspor dari Nusa Tenggara Timur 

sebagai salah satu daerah penghasil lak di Indonesia ke Amerika 

Serikat, namun lak tersebut hanya memenuhi 4% dari permintaan 

impor Amerika Serikat yakni sebanyak 500 ton lak butiran. 

Pembudidayaan Kutu lak di Indonesia masih sangat terbatas, 

padahal potensi untuk melakukan budidaya sangatlah tinggi. Selain 

potensi budidaya berupa banyaknya jenis pohon yang bisa dijadikan 

sebagai inang terbaik, tingginya permintaan pasar internasional juga 

menjadikan budidaya kutu lak memiliki prospek yang sangat baik 

untuk dikembangkan dalam skala bisnis nasional. Tulisan ini 

memberikan informasi mengenai potensi dan peluang usaha budidaya 

kutu lak, hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan motivasi untuk 

lebih mengembangkan budidaya kutu lak di Indonesia sehingga 

nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi 

masyarakat. 

1. Proses dan Teknik Budidaya Kutu Lak 

Kusumaputri menyebut, budidaya lak di daerah Lombok 

Timur dengan luas kawasan sekitar 23 ha mampu menghasilkan lak 

sekitar 50 kg per pohon, merupakan salah satu contoh budidaya yang 

berhasil di Indonesia. Selama ini budidaya Kutu lak masih 

menggunakan cara yang sederhana dengan menularkan langsung kutu 

lak pada cabang atau ranting muda dengan diameter cabang diats 5 

cm dan umur pohon sekitar 12 tahun. Pola pasca panen lak selama ini 

masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan pisau 

untuk mencacah lak menjadi ukuran yang lebih kecil.  

Ada beberapa cara dalam melakukan budidaya kutu lak untuk 

produksi lak, antara lain: 1) Seleksi bibit Kutu lak. Kegiatan ini 

bertujuan mendapatkan bibit Kutu lak dengan kualitas yang baik 

berdasarkan ukuran panjang, kekompakan, tebal dan kesehatannya. 
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Kutu lak pada ujung cabang biasanya merupakan bibit yang baik 

karena memiliki berat dan penuh dengan tonjolan stik mata (lubang 

pernapasan), nampak basah, bulat dan tidak terputus-putus. Bibit 

yang telah diseleksi kemudian dimasukkan dalam kantong kasa untuk 

menjaga agar bibit tidak rusak dan mencegah larva predator masuk ke 

kantong tersebut, 2) Penularan bibit. Dilakukan dengan cara 

mengikatkan kantong bibit secara sejajar pada cabang tanaman inang 

yang berdiameter 5 cm atau lebih agar Kutu lak dapat menelusuri dan 

mencari tempat yang cocok, menempel dan berkembang pada inang 

tersebut. Kutu lak dapat melakukan pengembaraan sepanjang 1,5 m 

sebelum menancapkan belalainya, 3) Pemeliharan. Dilakukan secara 

intensif sampai tularan berusia 3 bulan. Kegiatan pemeliharaan 

meliputi pembersihan tumbuhan bawah dan pembersihan ranting 

mati yang terkena penyakit untuk menjaga aerasi udara, serta 

pengasapan secara rutin untuk mengusir parasit dan predator; 4) 

Pemanenan. Kegiatan ini meliputi dua kegiatan, yaitu pungutan lak 

dari Kutu lak yang dihasilkan cabang bibit yang sudah ditularkan 

kutunya selama tiga pekan dan pemanenan lak cabang hasil penularan 

yang biasanya berumur 150-160 hari. 

Dalam budidaya Kutu lak, juga perlu memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kutu lak antara lain : 1) 

Suhu. Untuk kehidupan Kutu lak memerlukan suhu yang cukup 

tinggi, dalam suhu dibawah 22ºC pertumbuhan lambat, bahkan suhu 

dibawah 17ºC telur yang dihasilkan tidak bisa menetas, 2) Cahaya 

matahari. Tularan yang kurang mendapat sinar matahari banyak 

diserang parasit sehingga menghasilkan lak yang kualitas rendah; 3) 

Angin. Pohon inang yang banyak mendapat angin akan membawa 

debu beserta partikel lain yang dapat menggumpal menutup lubang 

pernapasan pada Kutu lak; 4) Curah hujan. Hujan dapat 

mengakibatkan larva yang keluar dari sel induknya terbawa oleh air 

hujan. Hujan yang terus menerus dapat mematikan larva yang baru 

menetes. Di daerah yang curah hujannya tinggi, kerak lak banyak 

ditumbuhi jamur yang dapat menutupi lubang pernapasan; 5) Faktor 
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hayati. Faktor ini juga disebut faktor hama dan penyakit, yang 

merupakan musuh utama Kutu lak. Tidak jarang faktor ini menjadi 

gagalnya kultur Kutu lak. Untuk mengatasinya dengan cara masukkan 

bibit Kutu lak ke dalam kantong kain sebelum di tularkan. Dengan 

demikian serat telur menetas menjadi larva, kutu lak dapat keluar, 

sedangkan hama penyakitnya tertinggal dalam kantong kain tersebut 

dan akan mati. 

Kondisi iklim Indonesia sangat mendukung pengembangan 

produksi lak karena sesuai dengan habitat Kutu lak dan tumbuhan 

inangnya. Selain itu nilai komersil di pasar internasional cukup tinggi 

dengan harga jual USD 1200–1700 per ton dan di pasar lokal terjual 

dengan harga jual Rp 150.000 per kg. Proses budidaya dari awal 

hingga pemanenan serta pengolahannya yang sederhana, sangat 

memberikan prospek yang tinggi serta manfaat konservasi dan 

ekonomi yang didapatkan. Hal ini memungkinkan lak untuk 

dikembangkan sebagai salah satu komoditi bisnis nasional yang dapat 

diunggulkan. 

Hama Penghasil Dollar  

Ukuran tubuh kutu itu kecil, berwarna merah keemasan, dan 

hidup berkoloni di pohon inang. Kutu lak – begitu para peternak di 

Indonesia menyebutnya –hidup menempel di cabang-cabang pohon. 

Sepanjang hidupnya kutu bernama ilmiah Laccifer lacca 

mengeluarkan sekresi dari kelenjar hipodermis yang disebut lak – 

sejenis resin. Serangga itu mengeluarkan cairan untuk membungkus 

tubuhnya demi melindungi diri dari serangan musuh. 

Lak atau laksha dalam bahasa India, berasal dari bahasa 

Sansekerta berarti seratus ribu. Itu merujuk pada kawanan kutu yang 

hidup berkoloni hingga mencapai ribuan ekor di setiap cabang pohon. 

Di tanahair namanya masih asing, apalagi manfaatnya. Padahal, 

sekresi kutu anggota famili Coccidae itu multiguna. Lak merupakan 

bahan pelapis permen dan berbagai makanan ringan. Harap mafhum, 

lak tidak beracun, tidak mengakibatkan kerusakan pada tubuh, larut 

bening tanpa endapan dalam larutan alkohol, melapisi secara 
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sempurna, mampu mengilapkan, serta tahan terhadap minyak dan 

asam. 

Manfaat lain sebagai isolator yang baik, tidak larut dalam air, 

dan memiliki sifat pelapisan tahan lama. Lak digunakan sebagai 

pelapis karena menghambat proses kelembapan. Akibatnya 

pertumbuhan bakteri serta memberikan hasil yang mengilap. Di 

Indonesia lak juga sebagai bahan baku pelitur. Bahkan, di berbagai 

negara, industri furnitur, listrik, farmasi, makanan, dan musik 

memerlukan lak. Industri piringan hitam, compact disc, kabel, mika, 

semir sepatu, cat rambut, industri karet, pelapis dan pengilap 

makanan, bahan pemerah bibir, perona wajah, cat kuku, serta kapsul 

membutuhkan lak. 

2. Potensi Ekspor sebagai Alternatif Devisa Negara  

Dewi Sartinani, salah seorang dosen di Departemen Proteksi 

Tanaman pada Institut Pertanian Bogor (IPB) pernah mengatakan, 

bahwa Kutu lak sebenarnya serangga; hama tanaman. Serangga-

serangga itu mengisap cairan dari dalam cabang pohon sebagai 

makanannya. Akibatnya pohon inang kering dan meranggas, meski 

tidak mati. “Kutu lak merugikan pohon inangnya. Namun, kutu lak 

memiliki kelenjar sirkulasi nutrisi di seluruh tubuhnya, sehingga 

mengeluarkan sekresi yang berguna bagi industri. Melihat manfaat 

ekonomi yang lebih besar, maka kutu lak tidak dianggap sebagai 

hama.  

Kutu lak sebenarnya bukan serangga baru. India mengenal 

serangga itu sejak sebelum Masehi. Di negeri anak benua itu, kutu lak 

bernilai ekonomis tinggi. Perum Perhutani unit II Jawa Timur 

memproduksi lak butir untuk memenuhi kebutuhan di dalam dan luar 

negeri. Pasokan getah lak berasal dari para pekebun kutu di 

Probolinggo. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang juga memproduksi lak 

dan memasarkannya ke Surabaya, Tangerang, dan Cirebon untuk 

bahan baku industri elektronik dan pelitur dengan volume mencapai 

450 ton per tahun. Sedangkan untuk ekspor ke China dan Amerika 
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mencapai 25 ton per tahun. Dengan potensi ekspor tersebut, maka 

lak dapat menhasilkan dollar sebagai salah satu alternatif devisa 

negara. 

Hingga saat ini (2020) harga jual lak butir mencapai Rp 

25.000-35.000 per kg. Para pekebun memanen dalam bentuk lak 

cabang. Mereka memangkas cabang-cabang pohon inang yang 

berlapis lak lalu mengeroknya dan membawa ke pabrik. Pabrik 

mengolahnya menjadi lak butir yang menjadi bahan baku industri. Lak 

kerokan sebenarnya bisa diolah menjadi lak butiran dengan cara 

pencucian yang sederhana. Potensi pasar lak sangat besar. Sayangnya, 

menurut periset di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 

Kupang, Sujarwo Sujatmoko S.Hut, Indonesia belum mampu 

menghasilkan lak berkualitas tinggi secara kontinyu. Bahkan peneliti 

di Pusat Penelitian Keteknikan Kayu dan Pengolahan Hasil Hutan 

Bogor, Ir Totok Waluyo MSi, mengatakan produksi tak kontinyu 

antara lain karena peremajaan tanaman inang sangat minim, sehingga 

sulit memperoleh bibit lak berkualitas, kurangnya teknologi, dan 

pemeliharaan secara tradisional. 

Penyebab lain, misalnya, tanaman inang mulai terdegradasi 

(punah) terutama di daerah Sulawesi Selatan, padahal sekitar tahun 

1747- 1900 wilayah Sulawesi Selatan pernah berjaya dengan tebaran 

pohon kesambi sebagai tempat inang Kutu lak. Pada tahun 1727-

1823, seorang pebisnis Inggris bernama Rowland pernah membuat 

pabrik kosmetik (minyak rambut) di England yang terkenal dengan 

nama Macassar Oil di bawah perusahaan Rowland and Sun, 

sepeninggal Rowland perusahaan tersebut kemudian dilanjutkan 

Alexander putra dari Rowland. Hingga saat ini tumbuhan inang yang 

dikenal di Bugis Makassar dengan Ba’do sebagai penisbatan nama 

sebuah daerah di kawasan kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, 

dikenal dengan Ba’doka.  

Secara umum, kesambi sebagai tumbuhan inang bagi Kutu 

lak hanya layak di daerah berketinggian 0– 375 meter di atas 

permukaan laut, bersuhu 22 – 29oC, kelembaban 58 – 99%, dan curah 
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hujan 1.000 – 1.500 mm per tahun. Daerah dengan karakteristik 

seperti itu di Indonesia sangat terbatas. Periset di Pusat Penelitian 

Peningkatan Produktivitas Hutan, Bogor, Dr. Tati Rostiwati MSi, 

mengatakan pohon inang memang faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan kutu lak, selain hama, penyakit, dan kondisi lingkungan. 

Derajat keasaman cairan dalam pohon inang yang terbaik adalah pada 

kisaran 5,8 – 6,2. Pohon inang idealnya memiliki kepekatan getah yang 

tinggi sehingga kutu mudah menempel. “Inang yang paling baik bagi 

kutu lak di Indonesia adalah kesambi Schleichera oleosa, karena 

memiliki derajat keasaman cairan netral dan kepekatan getah tinggi 

yang cocok bagi pertumbuhan kutu,” kata Tati. Itulah sebabnya 

Perhutani mengusahakan 4.643 ha kesambi pada 2008; target 10.000 

ha, pada 2012.  

Tumbuhan inang yang lain bagi bagi kutu lak adalah jamuju 

(Cuscuta australis), kaliandra Calliandra calothyrsus, lamtoro merah 

Acacia villosa, ploso Butea monosperma, dan bidara Zizyphus 

mauritiana. Menurut peneliti di Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Kehutanan, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ir. Budy Zet Mooy, MSc, 

penanaman pohon inang sebaiknya dengan jarak teratur. Budy 

menyarankan kombinasi penanaman–pohon inang, tanaman sela, 

tanaman pengisi, dan tanaman pagar– di sebuah areal budidaya. 

Semua tanaman itu dapat ditulari kutu lak. Namun demikian, dinatara 

tumbuhan inang tersebut, maka tumbuhan kesambi adalah yang 

paling disukai Kutu lak.  

Susirani Kusumaputri yang mengutip Budy Zet Mooy, 

bahwa fungsi tanaman sela sebagai penahan erosi dan penjaga 

kesuburan tanah, misalnya lamtoro merah. Sedangkan tanaman 

pengisi jangka pendek, pertumbuhan lambat, dan tahan naungan, 

misalnya ploso. Tanaman pagar berfungsi mencegah kebakaran dan 

penggembalaan. Gom arab yang tahan api, murah, dan mudah 

tumbuh pas sebagai tanaman pagar. Pekebun menuai lak dua kali 

dalam setahun. Menurut Budi hasil survei di Nusa Tenggara Timur, 

petani dengan luasan 1 hektar dengan populasi 100-130 pohon inang 
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memperoleh keuntungan Rp20.000.000 – Rp 30.000.000 sekali 

panen. Hasil panen mereka itulah yang akhirnya menghiasi bibir kaum 

perempuan atau melapisi kembang gula.26 

Lak merupakan suatu jenis resin alam dihasilkan oleh sekresi 

insekta yang disebut Laccifer lacca Kerr, dimana sekresi ini digunakan 

oleh serangga untuk membuat rumah, dan melindungi diri dari 

serangan musuhnya. Lak berasal dari kata laksa (sansekerta) artinya 

100.000 yaitu ungkapan karena begitu banyak jumlah larva yang 

menetas dan berkembang biak.27 Lak yang tersebar di Indonesia 

diambil dari India dan dikembangbiakan pada cabang pohon kesambi 

(Schleishera oleosa Merr) di daerah Probolinggo Jawa Timur dan 

DIY Yogyakarta. Selain kesambi pohon akasia (Acacia villosa wild), 

polso (Butea monosperma), dan widara (Ziziphus jujube Lam) juga 

bisa digunakan sebagai pohon inang. Di Indonesia lak telah 

digunakan sebagai bahan bahan vernish untuk barang meubel, 

sedangkan di luar negeri lak digunakan sebagai bahan pelapis 

makanan (coklat dan permen) serta untuk industri farmasi. 

Disamping itu lak banyak digunakan sebagai bahan isolasi listrik, 

bahan piringan hitam, bahan tinta cetak, bahan perekat, bahan 

campuran dalam industri semir sepatu dan bahan penyamak kulit. 

Dalam pengolahannya dikenal istilah lak cabang dan lak butir. 

Lak cabang diperoleh dari penguduhan atau pemanenan pohon inang 

yang ditulari yaitu cabang dan rantingnya. Diameter ranting maksimal 

2 cm, panjang potongannya 10-20 cm. Pada prosesnya lak cabang 

hasil unduhan disortir menjadi lak cabang bibit (Al) dan lak cabang 

bukan bibit. Waktu pemanenan harus dipertimbangkan dengan baik 

karena keterlambatan dalam pengunduhan membuat kutu lak telah 

 

26 Susirani Kusumaputri, 2011, Hama Penghasil Rupiah 
(https://www.trubus-online.co.id/hama-penghasil-rupiah/ Filed in Perkebunan 

(diakses, 7 Maret 2021).  

27Adi Setiadi, Pemanfaatan Lak sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu dalam  

https://theadiokecenter.wordpress.com/2010/09/29/pemanfaatan-lak-sebagai-

hasil-hutan-bukan-kayu (diakses, 7 Maret 2021). 

https://www.trubus-online.co.id/hama-penghasil-rupiah/
https://www.trubus-online.co.id/category/majalah/c104-perkebunan/
https://theadiokecenter.wordpress.com/2010/09/29/pemanfaatan-lak-sebagai-hasil-hutan-bukan-kayu
https://theadiokecenter.wordpress.com/2010/09/29/pemanfaatan-lak-sebagai-hasil-hutan-bukan-kayu
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terlebih dahulu meninggalkan selnya sehinga lak bibit menjadi kosong, 

biasanya umur uduhan normal selama 155 hari. 

Lak cabang yang telah diperoleh dari lak hutan dilepaskan 

dari kayunya dengan mesin penggerus (chrusher) menjadi lak kerokan. 

Lak ini kemudian diayak dengan pengayakan yang bertahap kemudian 

butiran yang sudah bersih dari kayu dan pengotor lainnya direndam 

dalam triatolamine dengan konsentrasi 250 cc/ton selama 24 jam 

sedangkan limbahnya dikembalikan lagi ke mesin pengayak. Lak 

kemudian ditambung dalam wadah berisi air. Lak akan tenggelam 

sedangkan limbah dan pengotornya akan terapung. Lak yang sudah 

bersih kemudian dikeringkan secara alami oleh sinar matahari. 

Apabila musim kemarau waktu pengeringan bisa mencapai satu 

minggu namun bila musim hujan selama dua minggu. 

Lak kuning di peroleh dari pengolahan Lak butiran, melalui 

proses pemanasan dan penyaringan. Lak butiran akan mencair dan 

sekaligus akan tersaring. Hasil lak dapat diperoleh sesuai dengan 

cetakan yang kita buat sesuai dengan kebutuhan dan permintaan 

pasar.  

 

 

 

Pengembangan Industri Kosmetik dan Obak Gosok 

1. Macassar Oil  

Industri kosmetik berbahan baku Schleichera oleosa (kesambi) 

pernah jaya pada abad ke-17 antara tahun 1747-1823 Masehi di 

Inggris (dulu: England). Ketika itu, seorang pebisnis bernama 

Rowland berkebangsaan Inggris pernah datang ke Makassar (Sulawesi 

Selatan). Saat ia hendak bertolak ke negaranya, dari atas deck kapal ia 

melihat ibu-ibu di Bandar (Pelabuhan) Makassar menjual minyak 

dengan beberapa botol. Mr. Rowland kemudian turun dari atas kapal 

dan menemui ibu-ibu penjual di bawah dan bertanya dalam bahasa 

Inggris meskipun ia tahu secuil bahasa Indonesia: ‘’whats is this –afa 

ini?,’’tanya dia. Dalam bahasa Makassar ibu tersebut berkata:‘’Anne 
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arenna minak ba’do’’ (ini namanya minyak ba’do). Mereka saling 

memandang, karena Mr. Rowland sendiri tidak mengerti apa yang 

dikatakan ibu itu. ‘’Whats’’, tandas Rowland.sekali lagi lalu menengok 

ke orang sebelah orang Indonesia yang agak paham bahasa Inggris. 

‘’This is oil, made from a fruit. It’s Ba’do’ Mr’’tandas guid tersebut;. 

‘’What’s, Macassar Oil’’ tandas Mr. Rowland. ‘’Yes yes Macassar 

Oil,’’tegas guid itu sambil berkata ‘’What for you buying this oil?,’’.dan 

Mr. Rowland sambil menggeleng kepalanya berkata ‘’For cosmetics 

to experiment based on reseach,ok,’’ Ow yes, good,’’kata penerjemah 

ibu penjual di Bandar Makassar ketika itu.  

Percakapan singkat pun selesai lalu Mr. Rowland 

menyerahkan satu keeping uang Golden (uang Belnda) membayar 

minyak Ba’do seukuran botol sirup dan kembali naik ke Kapal yang 

akan berlayar. Menurut sumber yang penulis pernah baca, ketika tiba 

di negaranya, Rowland yang berotak bisnis ini memanggil ahli kimia 

untuk melakukan peneltiian terhadap minyak Ba’do (Schleichera 

oleosa). Sayangnya proses penelitian tersebut hingga kini masih sulit 

dilacak dokumennya dan kemungkinan ada di arsip-arsip perusahaan 

bernama Thomas Rowland’s, Co & Son yang berdiri tahun 1814 yang 

kemudian dilanjutkan oleh putranya Alexander, yang puncak kejayaan 

Macassar Oil ketika dipajang di etalase supermarket di Negara 

kesatuan U,K. Antara lain dijual di Supermarket terkenal bernama 

Hene Bay, Kent, England (1903-1914), sebuah wilayah provinsi di 

Inggris. Dulu, adalah sebuah sistem negara kesatuan yang terdiri atas 

England, Wales, Scotlandia dan Irlandia Utara. Nama resminya 

adalah "Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara." atau di dalam 

bahasa Inggris disebut dengan istilah "The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland atau Uinted Kingdom (U.K). 

Singkatnya, Rowland menemukan rahasia potensi bisnis dalam 

minyak buah kesambi. Ia pun mulai merintis usaha kosmetik; minyak 

rambut bernama Macassar Oil, sebagaimana ditemukan narasinya 

secara terbatas sebagai berikut: 
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‘’Macassar oil is a compounded oil used primarily by 

Western European men throughout the 1800s and early 1900s 

as a hair conditioner to groom and style the hair. 28  It was 

popularised by Alexander Rowland (1747-1823), a celebrated 

London barber. It was then not uncommon for barbers to make 

their own hair preparations, and around 1783 Rowland began 

offering Rowland's Macassar Oil. Within two decades it had 

become hugely popular, and was aggressively advertised with 

extravagant claims of its effectiveness, becoming one of the first 

nationally advertised products. 

The words Macassar Oil were registered as a trademark by A. 

Rowland & Sons, in 1888. Rowland's son (also named 

Alexander) later stated that a relative living in the island 

of Celebes in the Dutch East Indies had helped in procurement 

of the basic ingredient.Macassar oil is often made with coconut 

oil or palm oil or that of Schleichera oleosa,29 combined with ylang-

ylang oil (obtained by processing the flowers of the ylang-ylang 

tree, Cananga odorata) and other fragrant oils.30  

Macassar oil was so named because it was reputed to have 

been manufactured from ingredients purchased in the port 

of Makassar in the Dutch East Indies. 31  The 

poet Byron facetiously called it "thine incomparable oil, 

Macassar" in the first canto of Don Juan, and Lewis Carrollalso 

mentions "Rowland's Macassar Oil" in the poem "Haddocks' 

 

28 "Men's Hair Care Lesson: How Conditioner Works". 
Detailsformen.com. Archived from the original on 2014-10-06. 

Retrieved 2014-06-22. 
29 Ghosh, P; Chakraborty, P; Mandal, A; Rasul, M G; Chakraborty, Madhumita; 

Saha, A (Mar–Apr 2011). "Triterpenoids from Schleichera oleosa of Darjeeling 
Foothills and Their Antimicrobial Activity". Indian Journal of Pharmaceutical 
Sciences. 73 (2): 231–233. doi:10.4103/0250-
474x.91568. PMC 3267311. PMID 22303070. 

30  Ylang-ylang essential oil information". Essentialoils.co.za. 2014-05-29. 

Retrieved 2014-06-22 

31"Macassar Oil". Abc.net.au. Retrieved 2014-06-22.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_fats_and_oils
https://en.wikipedia.org/wiki/Hair_conditioner
https://en.wikipedia.org/wiki/Celebes
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies
https://en.wikipedia.org/wiki/Coconut_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Coconut_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Schleichera_oleosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Ylang-ylang
https://en.wikipedia.org/wiki/Ylang-ylang
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https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies
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https://archive.is/20141006095312/https:/www.detailsformen.com/Articles_Detail.aspx?PCID=35
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Eyes" from Through the Looking-Glass. Due to the tendency for 

the oil to transfer from the user's hair to the back of his chair, 

the antimacassar was developed. This is a small cloth 

(crocheted, embroidered or mass-produced), placed over the 

back of a chair to protect the upholstery.32  
 

Secara bebas uraian bahasa Inggris tersebut dapat 

diterjemahkan sebagai berikut, ialah bahwa minyak Makassar adalah 

minyak majemuk yang digunakan oleh pria Eropa sepanjang 1800-an 

dan awal 1900-an sebagai kondisioner rambut untuk merawat dan 

menata rambut. Macassar oil pertama kali dipopulerkan oleh 

Alexander Rowland (1747-1823), seorang tukang cukur London 

terkenal. Maka tidak jarang bagi tukang cukur untuk membuat 

persiapan rambut mereka sendiri, dan sekitar tahun 1783, Rowland 

mulai menawarkan Rowland's Macassar Oil. Dalam dua dekade ia 

kemudian sangat terkenal, bahkan diiklankan secara agresif dengan 

klaim efektivitas yang luar biasa. Menjadi salah satu produk kosmetik 

minyak rambut nasional pertama di England ketika itu. Nama atau 

istilah Macassar Oil kemudian didaftarkan sebagai merek dagang oleh 

A. Rowland & Sons, pada tahun 1888. Putra Rowland yang bernama 

Alexander kemudian menyatakan bahwa seorang kerabat yang tinggal 

di pulau Celebes, Hindia Belanda (sekarang Sulawesi) telah membantu 

dalam pengadaan bahan baku.  

Macassar oil merupakan perpaduan minyak kelapa atau 

minyak kelapa sawit dengan minyak kesambi (Schleichera oleosa), 

dikombinasikan dengan minyak ylang-ylang (Cananga odorata) dan 

minyak wangi lainnya. Minyak Makassar dinamai demikian karena 

bahan bakunya berasal dari bahan-bahan yang dibeli di Makassar, 

yang ketika itu masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Penyair 

Byron dengan cerdik menyebutnya "minyakmu yang tiada 

 

32Charles Dickens, Sketches by Boz 1836: Tales: Ch 4, The Tuggses at 
Ramsgate 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haddocks%27_Eyes
https://en.wikipedia.org/wiki/Through_the_Looking-Glass
https://en.wikipedia.org/wiki/Antimacassar
https://en.wikipedia.org/wiki/Crochet
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
https://en.wikipedia.org/wiki/Sketches_by_Boz
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bandingannya, Makassar" dalam Canto Pertama Don Juan, dan Lewis 

Carrollalso menyebutkan "Minyak Makasar Rowland" dalam puisi 

"Haddocks 'Eyes" dari Through the Looking-Glass. 

Bertolak dari uraian Macassar oil, maka sebagian orang di 

kalangan Bugis Makassar mengenal tumbuhan ba’do (schleichera 

oleosa) atau ading (Makassar), Namun bagi generasi muda saat ini 

tidak mengenal sebutan tumbuhan kesambi. Lalu dari mana mula 

nama ba’do? Apakah nama daerah Ba’doka di bagian Utara Makassar 

memiliki hubungan terminologi dengan tumbuhan ba’do? Sebab 

istilah Ba’do juga dimaknai dengan jagung dalam bahasa Makassar. 

Tetapi Ba’do disini bukan dimaksudkan sebagai nama jagung (Bado) 

yang ditulis tanpa tanda kutip satu, melainkan Ba’do dalam pengertian 

kesambi (schleichera oleosa).  

2. Sejarah Singkat Isilah Ba’do  

Dari literatur yang terbatas, penulis memperoleh informasi 

tentang asal mula nama Ba’do versus Ba’doka. Dalam sejarah 

perjuangan Negara Paraguay, Capitan Ba’do (ditulis tanpa kutip satu), 

sudah melegenda bahkan diabadikan menjadi nama sebuah 

perusahaan negara dan juga nama bagi sebuah kota di negara tersebut. 

Nama tersebut diambil dari nama belakang seorang pejuang perwira 

milter Paraguay bernama José Matías Bado.  

Capitan Bado adalah sebuah nama yang dinisbatkan kepada 

seorang perwira Milter Paraguay bernama Kapten Jose Matias Bado. 

Nama perwira inipun kemudian dinisbatkan pula menjadi nama 

perusahaan di Kota Amambay di Paraguay. Perusahaan ini didirikan 

pada 25 Juli 1914 pada masa pemerintahan Eduardo 

Schaerer. Terletak di Cordillera del Amambay, sebuah daerah 

pegunungan di Paraguay Utara. Para loyalis Jose Matias Bado 

kemudian mendirikan pula Kota Toponim untuk menghormati José 

Matías Bado, yang mereka anggap telah banyak berjasa dalam 

memimpin pertempuran perang tiga aliansi, ketika Paraguay 

menentang tiga negara, yaitu Argentina, Uruguay dan Brasil. 

Sebelumnya kota itu dikenal sebagai Veru Verá , yang berarti "bintang 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amambay&usg=ALkJrhjIcOq7Q3f1RLR-W-NQiwcBHXSCGw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paraguay&usg=ALkJrhiSHbKxybT0CbKtFi4l2OkyB68bcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DCordillera_del_Amambay%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhitAJaw-7j0u7iaXS2vvTSh8JBPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paraguayan_War&usg=ALkJrhjnoktkbAb12FUhkcGKtcjjtd8Ccw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Argentina&usg=ALkJrhg3d2184A5AC7ufV68SRMRnuZ2jBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Uruguay&usg=ALkJrhjArp37ThVD0AJgS6cmJTDpGKKSKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brazil&usg=ALkJrhgUX5W-PTjcsJjPsoBwENatEEzvyw
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terang" di Guarani. Kota Toponim terletak 110 km dari Pedro Juan 

Caballero. Wilayah Kapten Bado adalah daerah perbatasan antara 

Paraguay dan Brasil, menjulur ke kaki bukit Cordillera del Amambay 

dan hanya jalan raya yang memisahkannya dari kota Brasil dan 

Coronel Sapucaia. Aktivitas ekonomi utama penduduk Toponim 

adalah pertanian. Terutama, tanaman yerba ditanam, bersama dengan 

produk m seperti buah-buah-buahan dan sayuran.  

Ada juga penebangan dan penggergajian skala besar dan 

ekspor kayu bulat. Yang belakangan diketahui dilakukan warga secara 

liar tanpa kontrol yang memadai dari pemerintah setempat. Akibatnya 

daerah tersebut telah mencapai tingkat deforestasi (gersang dan 

gundul) yang tinggi. Kota ini memiliki pabrik penggergajian kayu 

hutan yang besar, serta silo dan pabrik yerba mate. Penduduk 

setempat juga terlibat dalam bisnis lokal, impor dan ekspor.  

Menurut catatan yang ditelusuri penulis, orang Bugis-

Makassar jauh sebelum abad ke-17 sudah berhubungan dengan 

Inggris dalam melakukan barter perdagangan rempah-rempah. Hal ini 

dipertegas oleh tulisan Prof. Dr. Matulada bahwa pada tahun 1511–

1911 (abad 15 s/d 19 M) terjadi pasang surut kekuasan onal, yaitu 

perebutan kekuasaan tunggal antara kekuasaan raja-raja lokal di dalam 

negeri Indonesia, dan antara mereka dengan bangsa-bangsa asing 

koloni seperti: Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan 

bangsa Eropa lainnya.33  

Mattulada menekankan, apabila kita menyusuri jejak-jejak 

kehidupan masa lampau, maka hal itu berarti kita berusaha 

memahami keberadaan suatu tembok sebuah wilayah yang 

tersembunyi yang bernama sejarah, dan mencoba 

menghubungkannya dengan cita-cita kemanusiaan masa kini dan 

 

33Mattulada, How far From Ujung Pandang to Makassar; Makalah Seminar 
Nasional Penelusuran Hari Lahirnya Makassar di Makassar Golden Hotel,  tanggal  
21 Agustus 1995,  kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin 
(UNHAS) dengan Pemda Kotamadya Tingkat II Ujungpandang, h. 3.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guarani_language&usg=ALkJrhiPZhzGtXUi1FO6MX4MgPFe8BxSCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pedro_Juan_Caballero,_Paraguay&usg=ALkJrhi0xo2UauxeOqUVv3plm1mFQd7xFQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pedro_Juan_Caballero,_Paraguay&usg=ALkJrhi0xo2UauxeOqUVv3plm1mFQd7xFQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coronel_Sapucaia&usg=ALkJrhjW-X4bfF_URxsohWjAFZZswMWo_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate&usg=ALkJrhjVr0DkBNQ_dGg4vr2JuFRjJT5wxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subsistence_agriculture&usg=ALkJrhiwfpDjanGVIUVK_lqy70Yfn1WKvA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Logging&usg=ALkJrhgCQN6ES1M3mV9p7prZzQPNRdVQ5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sawmill&usg=ALkJrhgcnXU5Xhi5XP0SH9F-_ZrLlyiAVQ
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masa depan. Oleh karena itu, suatu hal yang boleh terjadi bahwa 

orang-orang Portugis, Perancis, Spanyol, Inggris, Uruguay, Paraguay 

dan sebagainya pernah menginjakkan kakinya di tanah Bugis-

Makassar.  

Kemungkinan spekulasi istilah bisa terjadi disini, apalagi nama 

Kapten Bado adalah seorang perwira Militer Paraguay yang sangat 

kuat, keras dan pemberani, ibarat kerasnya kayu Kesambi, yang oleh 

dialek orang Bugis Makassar menyebutnya Ba’do (tanda kutip satu 

antara huruf ‘’a’’ dan ‘’d’’). Akibat kebiasaan orang Paraguay pada 

zaman sekira tahun 1900-an melakukan penebangan pohon di hutan 

untuk diekspor, maka spekulasi sejarah dapat mengaitkannya dengan 

runtut sejarah tersebut, ialah boleh jadi Kapten Bado pernah 

menginjakkan kakinya atau mengirim pasukan ekspedisi rempah-

rempah ke tanah Bugis-Makassar di kala itu? Sehingga dikenal nama 

Bado. Orang Bugis Makassar menyebutnya Ba’do.  

Terlepas dari penisbatan atau kajian tentang istilah kata Bado 

(tanpa kutip satu) dengan kata Ba’do (dengan kutip satu antara), ada 

hal menarik terkait pengetahuan atau persepsi masyarakat Bugis 

Makassar tentang tumbuhan kesambi (schleichera olesosa) ini. 

Dari hasil wawancara penulis dengan kalangan orang Bugis 

Makassar sejak April-Juli 2021, sekira 85% orang Bugis Makassar di 

zaman ini tidak mengenal Ba’do. Namun jika diperlihatkan buah 

Ba’do (kesambi) dan menjelaskannya kepada mereka, khususnya di 

kalangan orang tua usia 50-an ke atas di pedesaan paham dan sedikit 

menyesal karena pohon Ba’do sangat banyak di wilayah Sulawesi yang 

secara perlahan makin punah. Sehingga di Kota Makassar, ada sebuah 

daerah yang bernama Ba’doka. Dulu, menurut cerita orang-orang tua 

mereka, sebelum tahun 1980-an daerah tersebut masih asli dengan 

hutan pohon Ba’do (kesambi). Daerah Ba’doka dulunya menjadi 

terminal sementara bagi bus waiters (penunggu mobil bis) untuk ke 

kampung halaman mereka yang meliputi daerah Kabupaten di bagian 

Utara Sulawesi Selatan (dulu: Celebes), yaitu Maros, Pangkep, Barru, 

Parepare, Sidrap, Soppeng, Bone, Sinjai, Pinrang, Enrekang, Tana 
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Toraja dan Luwu hingga ke Sulawesi Tenggara, Tengah dan Utara 

serta Maluku. Sampai sekarang kawasan di sekitaran Daya Makassar 

tersebut tetap disebut Ba’doka. Kebanyakan warga setempat tidak 

mengetaui sejarah asal muasal nama Ba’doka. Padahal dalam 

sejarahnya, daerah tersebut dulunya penuh dengan pohon Ba’do 

(kesambi; schleichera oleosa). Kini bekas hutan Ba’do (kesambi) 

tersebut sudah menjadi pusat kantor pemerintahan, Kantor 

Kepolisian Daerah Sulsel serta penisbatan pada Lapangan Golf 

Ba’doka.  

Berdasarkan penelusuran sejarah tersebut, maka nama merek 

minyak obat gosok Ba’do secara kebetulan memiliki keterkaitan. 

Selain minyak Ba’do memang sebagian berbahan minyak kesambi 

(Ba’do), juga istilah Ba’do itu sendiri dari segi bahasa Arab 

diterjemahkan sesudah. Dalam Islam, istilah Ba’do (qira’at tajwid)) 

sama dengan sebutan Ba’da (sesudah) lawan dari kata Qobla (qabla) 

dengan pengertian sebelum atau mendahului. Sehingga dalam ritual 

ibadah sunnah seorang muslim dikenal istilah salat sunat 

qabliyah/qobiyah dan ba’diyah. 

Ditinjau dari segi sumber, minyak kesambi yang menjadi salah 

bahan industri obat gosok merek Ba’do, terdapat dua jenis. Pertama, 

minyak yang dibuat dari resin kesambi. Kedua, minyak yang dibuat dari 

biji buah kesambi. Asal bahan minyak kesambi pulalah yang 

menentukan tujuan dari penggunaan minyak kesambi. 

Perlu dijeladskan di sini, bahwa minyak kesambi yang dibuat 

dari resin kesambi berasal dari dahan kesambi yang dilukai. Dari bekas 

luka mengalir getah untuk menutupi luka agar dahan yang terluka 

tidak mati dan lama-kelamaan getah itu mengering menjadi resin. 

Minyak kesambi yang berasal dari resin digunakan untuk minyak 

wangi dan pelitur. Apabila musim kemarau tiba, penyadapan resin 

kualitas lak dan gubal tidak dimungkinkan. Maka, penyulingan kulit 

kesambi dapat dilakukan sebagai ganti resin untuk minyak, walaupun 

kualitas minyak yang dihasilkan tergolong rendah. Warna minyak dari 

resin berwarna putih. Warna minyak dari gubal berwarna coklat. 
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Warna minyak dari kulit kayu kesambi berwarna hijau. Dan warna 

minyak dari biji kesambi berwarna kuning emas dan kuning kalem. 

Menurut hasil penelitian sebelumnya, dalam analisis kimia 

kulit kesambi ditemukan 6,1-14,3% zat penyamak. Bahkan dahulu 

orang Bali dan Madura menggunakan kulit kayu kesambi sebagai obat 

kulit yang sangat manjur, terutama terhadap kudis dan penyakit kulit 

lainnya. 

Daun muda kesambi bisa dijadikan sayur asam. Bahkan dapat 

dimakan mentah sebagai lalapan meski rasanya agak sepat seperti 

buah pisang muda. Daun kering kesambi dapat dibakar dan asapnya 

digunakan untuk pengobatan (pengasapan) penyakit kudis dan gatal-

gatal. Buah Kesambi yang sudah masak dapat dimakan dan diolah 

sebagai asinan. Buah yang sudah masak berwama kuning atau 

kemerah-merahan yang dapat dijadikan buah meja dengan ciri rasa 

asam kemanis-manisan. Buah kesambi yang sudah masak sangat 

digemari oleh monyet dan burung, termasuk anak-anak. Di beberapa 

daerah, buah kesambi yang sudah masak dapat dibuat manisan. 

Biji kesambi dilapisi dan diselimuti oleh kulit yang berwama 

coklat, bentuknya bulat lonjong dengan ukuran antara 6-14 mm. 

Mudah pecah dan daging biji buahnya mengandung 70 persen minyak 

sangat berguna sebagai bahan pembuatan minyak gosok yang banyak 

khasiatnya yang dikenal dengan minyak Ba’do. Minyak yang berasal 

dari biji kesambi sangat baik untuk mengobati penyakit internist, juga 

untuk perawatan kulit yang sakit, mengobat kudis, eksim, kurap dan 

luka-luka lebam-berdarah.  

Selain untuk bahan campuran obat gosok atau minyak urut 

yang sangat banyak khasiatnya, minyak kesambi juga telah diupayakan 

dalam pengembangan industri biodisel. Biji kesambi dapat diolah 

menjadi minyak pelumas, pembuatan lilin, industri batik, dan bahan 

membuat sabun.  

Menurut beberapa hasil penelitian sebelumnya, kulit biji 

kesambi sangat cocok untuk pertumbuhan jagung lokal. Itulah 

sebabnya, salah satu misi pemerintah Jepang menjajah Indonesia di 
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tahun 1942-1945 antara lain karena melirik tanaman kesambi yang 

tumbuh liar di seluruh pegunungan dan bukit di Indonesia. Investor 

Jepang dikala itu salah satu tujuannya adalah ingin mengambil minyak 

kesambi dan pohonnya untuk diolah sebagai penghasil devisa.  

Hal tersebut karena Jepang mengetahui sebelumnya ketika 

Belanda menjajah Indonesia sejak didirikannya VOC pda tanggal 20 

Maret 1602 di berbagai daerah. Tujuan dibentuknya VOC= Vereenigde 

Oostindische Compagnie, yang merupakan persekutuan dagang asal 

Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. 

Melalui VOC, Belanda menguras seluruh kekayaan alam termasuk 

rempah-rempah dan tumbuh-tumbuhan yang mereka ketahui sangat 

besar bagi pengembangan devisa negara mereka, seperti kutu lak dari 

pohon kesambi. Hingga akhirnya, 8 Maret 1942, Belanda menyerah 

tanpa syarat kepada Jepang dalam perundingan di Kalijati, dekat 

Subang, Jawa Barat. Inilah akhir penjajahan Belanda sekaligus 

mengawali era pendudukan Jepang di Indonesia. 

Kalau penjajah Belanda berhasil mengembangkan kutu lak 

yang menghasilkan lak, belakangan setelah 75 tahun Indonesia 

merdeka, ada dua investor Jepang yang tertarik dengan tumbuhan 

kesambi. Dua investor Jepang itu, Hakikiko Morita dan Katsuhito 

Segawa tertarik untuk mengolah buah kesambi menjadi bahan bakar 

nabati (biofuel). Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten 

Probolinggo menjadi tujuan utama pendirian pabrik dengan 

pertimbangan kedekatan dengan pelabuhan Tanjung Tembaga.yang 

diamini bupati Hasan, Bupati Probolinggo saat itu. 

Kandungan kimia daun, akar dan batang kesambi 

mengandung saponin dan tanin, di samping itu daunnya juga 

mengandung alkaloida. Alkaloid merupakan senyawa yang bersifat 

basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya 

berupa sistem siklis. Alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, 

nitrogen dan pada umumnya mengandung oksigen yang dalam ilmu 

kimia analisis dinamakan senyawa dengan gugus C, H O dan N. 



 

114 | MES-2021 

 

Senyawa alkaloid banyak terkandung dalam akar, biji, kayu maupun 

daun dari tumbuhan dan juga dari hewan.  

Senyawa alkaloid merupakan hasil metabolisme dari tumbuh-

tumbuhan dan digunakan sebagai cadangan bagis sintesis protein. 

Kegunaan alkaloid bagi tumbuhan adalah sebagai pelindung dan 

serangan hama, penguat tumbuhan dan pengatur kerja hormon. 

Alkaloid mempunyai efek fisiologis. Garam alkaloid dan alkaloid 

bebas, biasanya berupa senyawa padat berbentuk kristal tidak 

berwarna (berberina dan serpentina berwarna kuning). Ada juga 

alkaloid berbentuk cair, seperti konina, nikotina, dan higrina. Sebagian 

besar alkaoloid mempunyai rasa yang pahit. Alkaloid juga mempunyai 

sifat farmakologi. Sebagai contoh morfina sebagai pereda rasa sakit, 

reserfina sebagai obat penenang, atrofina berfungsi sebagai 

antipasmodia, kokain sebagai anastetk lokal dan strisina sebagai 

stimulan syaraf.  

Semua alkaloid mengandung paling sedikit sebuah nitrogen 

yang biasanya bersifat basa dan sebagian besar atom nitrogen ini 

merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Namun demikian, batasan 

mengenai alkaloid seperti diuraikan tersebut di atas, perlu dikaji 

dengan hati-hati. Karena banyak senyawa heterosiklik nitrogen lain 

yang ditemukan di alam yang bukan termasuk alkaloid. Secara medis, 

alkaloid telah sejak lama dikenal manfaatnya bagi dunia kesehatan. 

Salah satu yang terkenal adalah morfin yang digunakan untuk 

menahan rasa sakit. Morfin dalam jumlah sedikit dapat bermanfaat 

bagi kesehatan terutama terutama untuk menghilangkan rasa sakit 

dalam operasi. Namun morfin banyak disalahgunakan menjadi obat-

obatan terlarang yang diperjual belikan secara ilegal. Selain dalam 

tanaman kesambi (schleichera), alkaloid sering dijumpai pada 

tumbuh-tumbuhan seperti kopi, tembakau, kaktus, kecubong, merica, 

mengkudu, cengkeh, jamur tertentu (beracun), dan lain-lain.  

Beberapa sifat alkaloid diantaranya: mempunyai bentuk 

seperti layaknya crystal yang halus tidak berwarna, tidak mudah 

menguap dan tidak mudah larut dalam air, tetapi bisa larut dalam 
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pelarut organik, mempunyai sifat asam dan pahit, dapat menimbulkan 

sebuah efek fisiologis dan aktif optis, bisa berbentuk suatu endapan 

oleh larutan asam fosfowolframat, asam fosfomolibdat, dan juga 

asam pikrat serta kalium merkuriiodida, mengandung atom nitrogen 

yang pada mulanya dihasilkan dari asam amino. Dalam alkaloid 

kesambi juga dapat berguna sebagai hasil dari proses pembuangan gas 

nitrogen, misalnya, seperti asam urat dan juga urea (urin.), sebagai 

pengatur gas nitorgen dalam fungsi metabolisme tubuh. 

Khasiat Minyak Kesambi 

Minyak kesambi yang dibuat dari biji buah kesambi. Biji buah 

digiling, kemudian disuling untuk mendapatkan minyak kesambi. 

Selain disuling, minyak kesambi dari biji buah kesambi ada yang 

menggunakan teknik jepit atau press. Biji buah kesambi dipress untuk 

mendapatkan minyak kesambi. Keunggulan minyak kesambi teknik 

press adalah mempercepat minyak antik berkembang. 

Adapun manfaat dari kesambi, mulai dari daun, kulit, batang 

dan terutama biji buahnya adalah sebagai berikut: 

1. Memberi rasa rileks bila digunakan sebagai minyak urut.  
2. Bahan dasar pembuatan minyak gosok. 
3. Menyembuhkan eksim, kudis, korengan, kurap dan panu. 
4. Meredakan peradangan telinga; 
5. Mempercepat penyembuhan luka; 
6. Sebagai bahan rempah pelengkap masakan. 
7. Menjaga kulit tetap halus dan sehat. 
8. Mempercepat pertumbuhan bibit minyak-minyak antik bila 

digunakan sebagai pakan utama, 
9. Sebagai bahan dasar pembuatan minyak-minyak bertuah, 

seperti minyak pelet, minyak pengasihan seperti minyak 
dhuyung, minyak arjuna, minyak kekebalan, minyak mawar 
dan minyak semelate. Caranya dengan menuang tiga sampai 
tujuh tetes minyak kesambi pada minyak bertuah. 

10. Kulit kayu kesambi dapat digunakan sebagai penyamak kulit 
atau pupuk tanaman seperti jagung lokal, labu, dan 
semacamnya. 

11. Kulit biji kesambi sangat cocok pupuk pertumbuhan jagung 
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lokal.  
12. Pohon kesambi adalah wadah berkembang biaknya kutu lak. 

Lak berguna antara lain sebagai bahan isolasi listrik, piringan 
hitam, tinta cetak, ampelas, semir, kapsul obat, pelitur dan cat 
serta berbagai manfaat lainnya. 

13. Batang kayu sebagai bahan pembuatan arang yang sangat 
potensial. 

14. Sebagai bahan pembuatan minyak biodiesel yang ... 
15. Batang pohon sebagai bahan baku pembuatan jangkar perahu 

kecil.  
16. Di Kabupaten Bulukumba Sulsel, kayu kesambi merupakan 

bahan dasar untuk membuat perahu.  
17. Sebagai bahan pembuatan salep. 
18. Berkhasiat sebagai obat penyakit punggung dan dada pada 

penderita batuk.  
19. Minyaknya sebagai bahan campuran kosmetik dan sabun. 
20. Minyaknya berkhasiat menumbuhkan rambut, khususnya 

orang botak. 

Kesambi termasuk salah satu tumbuhan hutan yang 

beradapsi lokal, bermanfaat serbaguna (multi purpose) dan bernilai 

ekonomis dan sangat potensial. Buah pohon kesambi digemari oleh 

manusia, binatang dan burung. Oleh karena itu pohon kesambi dapat 

menjadi alternatif tanaman unggulan di dalam dan di luar kawasan 

hutan. Pada sisi lain pohon kesambi di Sulawesi Selatan mempunyai 

sejarah tentang manfaat penting kesambi pada masa kerjaan Sultan 

Hasanuddin. Dengan demikian pohon kesambi perlu dikembangkan 

karena selain serba guna, bersejarah, juga supaya tidak menjadi 

tanaman langka. (***) 
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ASYARAKAT EKONOMI GLOBAL saat ini tengah 

menaruh perhatian terhadap salah satu sektor usaha yang 

menjadi trend, yakni industri halal. Belanja masyarakat 

muslim dunia terhadap produk industri halal semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Trend peningkatan tersebut telah diurai dalam State 

of the Global Islamic Economy Report periode 2020-2021. 

Diperkirakan bahwa Muslim menghabiskan 2,02 triliun dollar 

Amerika pada tahun 2019. Pengeluaran tersebut meliputi sektor 

makanan meningkat 3.1% di 2019, dari 1.13 triliun dollar Amerika di 

tahun 2018 menjadi 1.17 triliun dollar Amerika, farmasi sebesar 94 

miliar dollar Amerika, selanjutnya halal kosmetik mencapai 66 miliar 

dollar Amerika, sektor mode mencapai 277 miliar dollar Amerika, 

kemudian perjalanan mencapai 194 miliar dollar Amerika, dan 

media/rekreasi mencapai 222 miliar dollar Amerika. Bahkan 

diperkirakan bahwa belanja muslim akan mencapai 2,4 triliun dollar 

Amerika pada tahun 2024, atau akan mengalami peningkatan 

pertumbuhan kumulatif tahunan (CAGR) dalam 5 tahun sebesar 

3,1%. Meski dengan adanya pandemi belanja global diperkirakan akan 

menghasilkan penurunan 8% di tahun 2020 untuk sektor ekonomi 

syariah, namun semua sektor yang telah disebutkan sebelumnya 

kecuali perjalanan, diperkirakan akan kembali ke tingkat pengeluaran 

pra-pandemi di akhir 2021.(State of the Global Islamic Economy 

Report, 2020)  

Data tersebut menunjukkan bahwa secara global industri halal 

memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, baik di kalangan 

Muslim maupun non-Muslim. Berdasarkan laporan tersebut, negara-
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negara non-muslim seperti Rusia, Nigeria, Francis, Singapura, 

Thailand, Kanada, Spanyol, dan Italia, telah masuk dalam urutan 

sepuluh besar industri halal dunia. Keberadaan negara-negara non 

muslim dalam urutan sepuluh besar industri halal tersebut 

menguatkan bahwa potensi perkembangan industri halal dunia 

semakin terbuka lebar, tanpa terkecuali di Indonesia yang termasuk 

negara penduduk muslim terbesar dunia.  

Perkembangan pasar muslim tersebut tidak terlepas dari 

adanya segmen kelas menengah muslim belakangan ini yang dikenal 

dengan Gen-M (Generasi Muslim). Peran Gen-M yang dapat 

membuat perubahan besar untuk industri halal harus diperhatikan 

oleh perusahaan Gen-M (Generasi Muslim) sama halnya dengan 

generation X, Y (milenial) dan Z, namun disesuaikan dengan 

sosiohitoris di Indonesia sehingga disebut dengan istilah Gen-M 

(Generasi Muslim) (Fauzia et al., 2019). 

Peluang Industri Halal Indonesia  

Peluang pengembangan industri halal yang telah menjadi tren 
di tengah-tengah masyarakat global merupakan peluang tersendiri bagi 
industri halal di Indonesia. Beberapa aspek yang menjadi peluang 
industri halal Indonesia antara lain: 

Pertama, Aspek Global. Indonesia telah diakui oleh 
masyarakat dunia sebagai salah satu negara yang konsern 
mengembangkan industri halal. State of the Global Islamic Economy 
Report 2020/2021 mencatat bahwa Indonesia secara global 
menduduki peringkat keempat dunia dari 15 negara yang masuk dalam 
Top 15 Global Islamic Economy Indicator Score Rank. Berada pada 
rangking kedua dunia dalam sektor mode, urutan keempat dunia pada 
sektor makanan halal, selanjutnya urutan kelima pada sektor media dan 
rekreasi, serta masing-masing urutan keenam pada sektor islamic 
finance, travel dan farmasi serta kosmetik (State of the Global Islamic 
Economy Report, 2020). Data tersebut menguatkan bahwa betapa 
Indonesia memiliki potensi dan peluang besar ke depan untuk menjadi 
salah satu negara pelopor industri halal dunia. Namun demikian tetap 
memerlukan perhatian dan dukungan dari sektor keuangan syariah 
sebagai mitra yang dapat membantu laju pertumbuhan dan 
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perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
bergerak di bidang industri halal dan juga berperan dalam menopang 
perekonomian negara. Diketahui bahwa UMKM telah menyerap lebih 
dari 80 persen tenaga kerja Indonesia, yang menunjukkan bahwa 
betapa besar peran UMKM dalam mendorong perekonomian di tanah 
air. 

Kedua, aspek keuangan syariah. Pertumbuhan keuangan 
syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, 
bahkan di tengah pandemi sekalipun keuangan syariah Indonesia 
masih tetap bertumbuh. Berdasarkan Laporan Perkembangan 
Keuangan Syariah Indonesia 2020 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) mencatat bahwa di masa pandemi Covid-19 Tahun 
2020 aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% (yoy) 
menjadi Rp1.801,40 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar 
Rp1.468,07 triliun. Hal tersebut memberi gambaran bahwa keuangan 
syariah Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi dan bertumbuh 
yang signifikan bahkan di masa pandemi sekalipun dan juga 
memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi 
nasional. Merespon Global Islamic Economy Report, pemerintah 
telah menyusun sasaran stategis utama pada sektor keuangan syariah 
yang tertuan dalam Masterpalan Ekonomi Syariah Indoenesia 2019-
2024, sebagai pendorong utama rantai nilai halal khusunya industri 
halal yang ada di tanah air, dengan meningkatkan volume usaha 
perbankan syariah dan keuangan syariah dengan exposure yang lebih 
besar dan lebih luas terhadap sektor produksi industri halal. (Komite 
Nasional Keuangan Syariah, 2018). Adapun Program utama untuk 
melaksanakan strategi ini adalah sebagai berikut:  
1. Membangun national halal fund untuk mendukung pertumbuhan 

industri halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal 

berorientasi ekspor.  

2. Membangun Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) 

yang berpusat di Indonesia sebagai pusat pengembangan 

keuangan sosial Islam secara global  

3. Integrasi sektor ZISWAF, fiskal, dan komersial untuk 

meningkatkan jangkauan dan inklusivitas nya dalam melayani 

seluruh segmen produksi  
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4. Pengembangan kerangka kerja dan Indikator bagi kebijakan 

moneter, makroprudensial, dan makroekonomi.  

5. Pembentukan Bank BUMN Syariah. 

Ketiga, Aspek makanan halal. Indonesia sebagai penduduk 

muslim terbesar dunia memiliki potensi dan peluang besar dalam 

mengembangkan produk halal. Sudah menjadi tuntutan bagi umat 

islam untuk mengonsumsi produk makanan halal lagi baik, sehingga 

dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87 

persen dari total penduduk indonesia 265 juta, menjadikan indonesia 

sebagai salah satu pangsa pasar produk halal yang menjanjikan. 

Bahkan berdasarkan laporan dari State of the Global Islamic 

Economy Report 2020/2021, mengurai bahwa belanja halal food 

muslim dunia telah mengalami peningkatan 3,1 persen di tahun 2019 

sebesar 1,17 triliun dollar Amerika dari 1,13 triliun dollar Amerika di 

tahun 2018. Selain itu, investasi pemerintah di sektor halal food 

merupakan terbesar ketiga dunia, dengan total investasi mencapai 6,3 

miliar dollar Amerika pada tahun 2020 (State of the Global Islamic 

Economy Report, 2020).  

Investasi tersebut menunjukkan bahwa betapa pemerintah 

serius mendukung pengembangan produk halal food Indonesia. 

Langkah dan dukungan lain yang menunjukkan keseriusan 

pemerintah pada sektor halal food dengan adanya pembentukan 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang 

merupakan mandatori dari lahirnya Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Disahkannya BPJPH 

pada tanggal 27 Oktober 2017 di bawah komando Kementerian 

Agama, sekaligus menjadi suatu transpormasi penyelenggaraan 

produk halal di Indonesia yang berawal dari sukarela (voluntary) 

menjadi wajib (mandatory), dalam rangka memberi jaminan dan 

kenyamanan kepada konsumen muslim dan merangsang 

pertumbuhan produk halal di Indonesia (Fathoni, 2020). 

Keempat, aspek wisata halal. Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang memiliki banyak potensi alam yang indah dan cantik, 
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yang terdiri dari pantai, gunung dan danau. Semua menyimpan 

keindahan dan keunikan tersendiri yang dapat dinikmati oleh 

wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara. 

Selain potensi sumber daya alam, Indonesia juga terkenal dengan 

keragaman suku bangsa dan budayanya, yang menjadi daya tarik bagi 

wisatawan. Keduanya merupakan potensi yang dapat dikembangkan 

menjadi wisata halal, salah satunya dengan travel halal, hotel dan 

penginapan halal, kuliner halal, dan lainnya, yang semuanya menjadi 

daya tarik dalam dunia pariwisata tanah air. Hal ini terbukti di tahun 

2020 Indonesia masuk dalam jajaran Top 10 dunia di bidang muslim 

friendly travel, yakni menduduki peringkat keenam dunia 

sebagaimana laporan dari State of the Global Islamic Economy 

Report 2020/2021. 

Kata data telah merilis bahwa Pemerintah melalui Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membuka dan 

mengembangkan sepuluh destinasi wisata ramah muslim di berbagai 

daerah yang ada di Indonesia, terdiri dari daerah Aceh, Sumatera 

Barat, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta 

Sulawesi Selatan (Fathoni, 2020).  

Kelima, Aspek halal lifestyle. Potensi pengembangan busana 

muslim atau fesyen di Indonesia sangat besar. Direktur Industri 

Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan Kementerian 

Perindustrian, E Ratna Utarianingrum yang dikutip Media Indonesia 

mengemukakan bahwa konsumsi fesyen muslim Indonesia pada 

tahun 2019 sebesar 16 Milyar dollar Amerik, Indonesia merupakan 

terbesar kelima di dunia setelah Iran, Turki, Saudi Arabia, dan 

Pakistan. Berdasarkan data Pusdatin Kemenperin, kinerja ekspor 

industri pakaian jadi sepanjang 2020 mencapai 7,04 miliar dollar 

Amerika dan pada periode Januari-Februari 2021 mencapai angka 

1,24 Miliar dollar Amerika (Nurcahyadi, 2021).  

Redaksi PIN 2019 melansir bahwa pada tahun 2019, ekspor 

sektor busana muslim telah mencapai 9,2 miliar dollar Amerika, setara 
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dengan 9,8 persen dari total ekspor industri pengolahan. Bahkan bila 

dilihat dari pasar domestik, konsumsi produk busana muslim sudah 

menembus angka 20 miliar dollar Amerika, dengan laju tingkat 

pertumbuhan rata-rata sebesar 18,2 persen (Fathoni, 2020). Secara 

global Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar di bidang 

mode atau busana muslim, sebagaimana laporan dari State of the 

Global Islamic Economy Report 2020/2021, menempatkan 

Indonesia pada peringkat kedua Top 10 sektor Mode dunia. Dengan 

demikian bukan hal yang tidak mungkin Indonesia dapat menjadi 

pemimpin dan pelopor busana muslim dunia di masa yang akan 

datang. 

Tantangan Industri Halal Indonesia 

Selain peluang yang dimiliki Indonesia dalam bidang Industri 

halal, juga memiliki banyak tantangan yang patut menjadi perhatian 

bersama, terutama dari kalangan pemerintah dan para pemangku 

kepentingan. Sebagai negara yang berpenduduk muslim mayoritas 

dan penduduk muslim terbesar dunia, secara ideal Indonesia mampu 

menjadi terdepan dalam segala sektor di bidang industri halal tanah 

air, namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. 

Seorang Ekonom dari lembaga Core Indonesia menyampaikan 

bahwa industri halal di Indonesia masih menemui kendala. Pertama, 

peluang bisnis industri halal belum disadari banyak pihak maupun 

regulator. Kedua, terbatasnya suplai bahan baku yang memenuhi 

kriteria halal. Hal ini terlihat dari pasokan bahan baku halal yang ada 

di Indonesia masih sekitar 37% dari total kebutuhan. Padahal di sisi 

lain melimpahnya sumber daya alam di Indonesia jika dikelola dengan 

baik akan menghasilkan bahan baku yang memenuhi kriteria halal. 

Ketiga, masih terbatasnya pemahaman pada sejumlah produsen yang 

disertai dengan belum memadainya infrastruktur. Hal ini akhirnya 

mempersulit jaminan mata rantai produksi barang telah benar-benar 

halal. Keempat, perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal 

(Husain, 2021). 
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Selain kendala tersebut di atas, masih terdapat tantangan lain 

dalam pengembangan industri halal di Indonesia yang tidak kalah 

peranannya, yakni peran bank syariah yang belum optimal dalam 

mendorong pengembangan dan peningkatan industri halal. Paling 

tidak ada tujuh hal yang menyebabkan kurang optimalnya peran bank 

syariah dalam mengawal industri halal di Indonesia.  

Pertama, minimnya sumber daya manusia yang tidak hanya 

dapat memahami aspek fikih namun juga dapat memahami aspek 

finansial. Padahal dari segi jumlah, Indonesia merupakan negara 

dengan penduduk muslim terbesar dunia yang tentunya ini bisa 

menjadi modal bagi bank syariah dalam menciptakan sumber daya 

yang berkualitas. Namun jumlah penduduk muslim terbesar dunia 

rupanya tidak menjamin tersedianya sumber daya insani yang 

berkualitas. Kedua, masih kurangnya edukasi bank syariah terhadap 

masyarakat “lapisan bawah” yang nota bene sebagai pemegang 

peranan penting pada sektor UMKM. Ketiga, kurang aktifnya bank 

syariah dalam pembiayaan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan masih 

sulitnya proses pengurusan dan pengajuan pembiayaan di bank 

syariah. Keempat, adanya salah satu tindakan moral hazard dalam 

bentuk asimetri informasi antara bank syariah dengan nasabah. 

Kelima, masih maraknya penyelewengan yang dilakukan oleh 

beberapa oknum yang bekerja di bank syariah. Keenam, bank syariah 

sebagai mitra pelaku UMKM yang dinilai belum maksimal, sebab 

bank syariah hanya sebatas membantu dalam pemberian pembiayaan 

saja, tapi tidak turut serta membantu memajukan UMKM dalam 

meningkatkan pendapatannya. Ketujuh, masih sedikitnya jumlah 

bank syariah yang ada di Indonesia yang menyebabkan bank syariah 

belum menjangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah (Husain, 2021). 

Kendala Perbankan Syariah 

Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami banyak 

tantangan dan rintangan yang dihadapi, bukan hanya persoalan sistem 

perbankan di negara kita yang masih menggunakan dual sistem, yakni 

sistem konvensional dengan sistem syariah. Namun juga 
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permasalahan yang bersifat operasional perbankan, baik secara makro 

maupun secara mikro.  

Muhammad (2019) menjelaskan bahwa terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah di 

Indonenesia, di antaranya sebagai berikut: 

1. Permodalan 

Permasalahan pokok yang sering dialami dalam suatu usaha 

adalah persoalan modal. Kendala dalam pemenuhan aspek 

permodalam tersebut paling tidak disebabkan oleh tiga hal; 

Pertama, belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik 

dana akan prospek dan masa depan keberhasilan bank syariah, 

sehingga muncul ketakutan kehilangan dana yang diinvestasikan. 

Kedua, Masih kuatnya perhitungan bisnis keduaniawian pada 

pemilik dana sehingga ada rasa keberatan jika harus 

menempatkan sebagian dananya pada bank syariah sebagai modal. 

Dan Ketiga, ketentuan terbaru tentang permodalan yang 

ditetapkan oleh bank Indonesia relatif tinggi.  

2. Peraturan perbankan 

Peraturan perbankan di Indenesia dianggap belum 

sepenuhnya mampu mengakomodir sistem operasional bank 

syariah yang ada, terlebih adanya perbedaan implementasi 

operasional antara bank syariah dengan bank konvensional.  

3. Sumber Daya Manusia 

Kebutuhan bank syariah terhadap SDM merupakan hal yang 

sangat mendasar, namun mengalami kendala dalam 

pemenuhannya, di samping karena sistem perbankan syariah yang 

belum lama dikenal masyarkat, juga masih kurangnya tenaga 

terdidik yang handal dan berpengalaman di bidang perbangkan 

syariah yang dilahirkan oleh lembaga akademik dan pelatihan.  

4. Pemahaman Umat 

Pemahaman umum masyarakat mengenai sistem dan prinsip 

perbankan syariah yang masih belum tepat dan masih jauh dari 

harapan. Bahkan di antara ulama dan cendekiawan Muslim juga 
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masih terjadi perbedaan pandangan dalam mendukung 

sepenuhnya keberadaan bank syariah sebagai bank yang 

menganut prinsip syariah. Terbukti dari hasil pretest yang di 

adakan oleh Asbisindo Wilayah Jatim beberapa waktu lalu 

terhadap 37 Dosen Fakultas Syariah yang memberikan jawaban 

tidak konsekuen dan cenderung ragu-ragu.  

5. Sosialisasi 

Sosialisasi dalam rangka memberikan informasi yang lengkap 

dan komprehensip mengenai kegiatan usaha perbankan syariah 

kepada masyarakat luas belum dilakukan secara maksimal baik 

oleh pihak perbankan sebagai pelaksana operasional bank sehari-

hari, juga oleh masyarkat muslim terutama para alim ulama dan 

pemerintah.  

6. Piranti moneter 

Piranti moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem 

bunga sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung 

sepenuhnya kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah. 

Kendati Bank Indonesia selaku penentu kebijakan perbankan 

telah mencoba untuk menyiapkan piranti moneter yang sesuai 

dengan prinsip syariah seperti halnya SBI dan SBPU yang 

berlandaskan syariah.  

7. Jaringan Kantor 

Pengembangan jarinan kantor bank syariah diperlukan dalam 

rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di 

samping itu kurangnya jumlah bank syariah yang ada menjadi 

penghambat perkembangan kerja sama antara bank syariah, dan 

membuat masyarakat terbata dalam menjangkau pengunaan 

produk bank syariah terutama yang ada di pelosok. 

8. Pelayanan 

Salah satu kendala dalam eksistensi perbankan syariah adalah 

masalah pelayanan. Dari hasil survei lapangan membuktikan 

bhwa kualitas pelayanan merupakan peringkat pertama yang 

membuat masyarakat memilih suatu bank. Oleh karena itu saban 
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hari bank berlomba-lomba dalam meningkatkan pelayanannya 

kepada nasabah tanpa terkecuali bank syariah.  

Peran Bank Syariah dalam Mendukung pengembangan 
Industri Halal 

Keberadaan Bank syariah di Indonesia yang didukung dengan 

diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 

Kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992. Menjadi jawaban atas kebutuhan masyarat atas suatu 

sistem perbankan yang menerapkan prinsip syariah dalam sistem 

operasionalnya, sebagai alternatif bagi masyarakat dalam 

menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat dan juga 

memenuhi prinsip-prinsip syariah (Umam, 2016). 

Upaya mendukung pertumbuhan industri halal di tanah air 

khususnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 

lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan penting 

dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan 

syariah (Muttaqin et al., 2021). Bankan para pelaku usaha khusunya 

pelaku UMKM terlah mempercayai bahwa dalam operasionalnya 

perbankan syariah terhindar dari pengambilan riba dan membuat 

masyarakat yakin uang yang mereka simpan dan ambil dalam bentuk 

pembiayaan terhindar dari unsur riba, sehinga semakin menguatkan 

posisi dan kebutuhan masyarakat terhadap peran bank syariah bagi 

pengembangan usaha masyarakat (Djakfar et al., 2021). 

Peran yang dapat dilakukan bank syariah dalam upaya 

mengoptimalkan dukungan terhadap perkembangan industri halal 

adalah melalui sinergi kelembagaan dengan berbagai pihak. Sinergi 

kelembagaan dapat dilakukan dilakukan bank syariah dalam upaya 

optimalisasi peran dalam mengembangkan indutri halal di Indonesia 

adalah Sinergi kelembagaan dengan pemerintah dan sinergi 

kelembagaan dengan pelaku Industri halal. Bank syariah hendaknya 
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dapat bersinergi, berjalan saling beriringan dan berdampingan dalam 

upaya mengembangkan industri halal karena pemerintah merupakan 

pemangku kekuasaan dan pemegang kendali tertinggi selaku 

stakeholder yang sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan 

(Husain, 2021).  

Adapun Langkah-langkah yang dapat dilakukan bank syariah 

dalam rangka sinergi kelembagaan dengan pemerintah adalah pertama 

Identifikasi dan pemetaan wilayah sektor halal tourism, Identifikasi 

dan pemetaan wilayah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

kearifan lokal di masing-masing daerah. Kedua dukungan penguatan 

regulasi, standarisasi, dan proses pengawasan terhadap produk halal. 

Dengan adanya dukungan regulasi dari pemerintah terutama dalam 

hal standarisasi dan proses pengawasan terhadap produk halal, maka 

perbankan syariah dapat membangun industri halal yang terdiri dari 

empat sektor, industri makanan, industri farmasi, industri fesyen, dan 

industri pariwisata. Termasuk kerja sama dengan perusahaan-

perusahaan yang akan mengeluarkan produk-produk dengan label 

halal dan secara keuangan menggunakan perbankan syariah (Djakfar 

et al., 2021).  

Kemudian bentuk sinergi bank syariah dengan pelaku industri 

halal menurut Husain (2021) ada empat antara lain:  

1. Identifikasi dan pengembangan model industri 
Pengembangan industri hala oleh bank syariah dapat 

dilakukan melalui identifikasi dan pengembangan model industri. 
Salah satu strategi pengembangan model industri yang dapat 
dilakukan yakni dengan mengadopsi konsep kluster industri 
khususnya industri yang bergerak di bidang halal industri. Kluster 
industri merupakan konsentrasi geografis dari perusahaan industri 
dan institusi yang saling berhubungan satu sama lain melalui 
pendekatan kesamaan produk serta saling melengkapi. 

2. Dukungan penguatan dan penyediaan outlet dan akses pasar 
Akses pasar merupakan sesuatu yang urgen dalam 

pengembangan industri halal terutama bagi pelaku UMKM. Akan 
tetapi dalam prakteknya, masih terdapat halangan dan kendala 
yang dihadapi oleh pelaku industri halal tersebut khususnya bagi 
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para pelaku UMKM. Kendala-kendala tersebut diantaranya, 
sebagian besar UMKM belum memiliki legalitas atas usaha yang 
dimilikinya. Selain itu, biaya operasional untuk sampai ke 
pelanggan masih dianggap cukup besar oleh para pelaku industri 
terutama bagi industrinya masih kecil. Oleh karen aitu, sebelum 
penyediaan outlet dan akses pasar, bank syariah sebaiknya 
mengawali dengan menjalankan penguatan berupa training atau 
sosialisasi akses pasar, sehingga pelaku industri memahami betul 
arti penting akses pasar dan kualitas produk yang nantinya dapat 
meningkatkan hasil produksinya. 

3. Pemberian dana pembiayaan 
Pengembangan industri halal tidak dapat terlepas dari 

dukungan modal usaha, oleh karena itu pemberian pembiayaan 
bagi sektor UMKM pelaku industri halal menjadi hal yang patut 
mendapat perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya dari 
pemerintah namun terlebih dari pihak perbankan syariah, yang 
menjadi harapa bagi masyarakat pelaku industri halal untuk dapat 
terhindar dari riba. Dengan demikian diharapkan bank syariah 
dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan pembiayaan 
bagi UMKM pelaku industri halal agar dapat memacu 
pertumbuhan dan perkembangan industri halal di Indonesia. 

4. Edukasi dan pendampingan 
Bentuk sinergisitas antara bank syariah dengan industri halal 

yang tidak kalah pentingya adalah melalui pendampingan dan 
edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk industri halal. 
Salah satu kendala pengembangan industri halal di tengah-tengah 
masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat baik 
konsumen maupun pelaku indusrti halal itu sendiri tentang aspek-
aspek kehalalalan dan kesyariaahan suatu produk, termasuk 
pentingnya mengonsumsi produk halal. Selain itu, juga pentingnya 
melakukanb pendampingan dan edukasi kepada pelaku industri 
halal terutama dalam hal service excellent agar mampu memberi 
pelayanan yang lebih baik dari produk dan industri-industri lain. 
Bentuk edukasi dan pendampingna dapat dilakukan melalui 
seminar, dan pendampingan penggunaan teknologi informasi, 
terutama dalam hal mememperkenalkan dan memasarkan produk 
halal bagi pelaku industri halal. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa bank syariah 

memiliki peran sangat penting dalam mendukung pengembangan 

industri halal di indonesia. Mengingat banyaknya kendala yang 

dihadapi dalam pengembangan industri halal baik yang dihadapi oleh 

pelaku industri halal maupun pihak bank syariah. Peran yang 

diharapkan dapat dioptimalkan oleh bank syariah dalam mendukung 

pengembangan industri halal di indonesia melalui optimalisasi sinergi 

kelembagaan dengan berbagai pihak, terutama sinergi kelembagaan 

dengan pemerintah selaku pemangku kepentingan dan pemegang 

kendali dalam pengembangan industri halal tanah air dan sinergi 

kelembagaan dengan para pelaku Industri halal sebagai pihak yang 

langsung bersentuhan dengan masyarakat, baik konsumen maupun 

pelaku UMKM.  
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EKTOR PARIWISATA sejauh ini sangat diyakini sebagai 

sektor penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi 

pembangunan ekonomi, baik pada level negara maupun daerah. 

Pembangunan di sektor pariwisata memiliki kompleksitas yang tinggi 

karena melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan, mulai dari 

masyarakat lokal, pemerintah daerah, pebisnis pada berbagai level, 

dan sebagainya.  

Fenomena pariwisata telah ada semenjak adanya perjalanan 

manusia dari suatu tempat ke tempat lain dan perkembangannya 

sesuai dengan sosial budaya masyarakat itu sendiri. Semenjak itu pula 

ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi selama 

perjalanannya, di samping juga adanya motivasi yang mendorong 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan 

meningkatnya peradaban manusia, dorongan untuk melakukan 

perjalanan semakin kuat dan kebutuhan yang harus dipenuhi semakin 

kompleks. 

International Union of Official Travel Organization dalam 

Spillane (1993), menyatakan bahwa pariwisata mestinya 

dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti 

berikut ini: (1) Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan 

ekonomi nasional maupun international. (2) Pemicu kemakmuran 

melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa 

pelayanan lainnya. (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, 

nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4) Pemerataan kesejahteraan 

yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah 

destinasi. (5) Penghasil devisa. (6) Pemicu perdagangan international. 

(7) Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan 

S 
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profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk 

jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi 

produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring 

dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi. 

Dampak Positif Pariwisata Terhadap Perekonomian  

1. Foreign Exchange Earnings  

Pengeluaran sektor pariwisata menjadikan perekonomian 

masyarakat local meningkat dan menjadi stimulus untuk berinvestasi 

serta menjadikan sector keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya 

sector ekonomi lainya. Pengalaman dari beberapa Negara 

peningkatan kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata akan 

meningkatkan bertumbuhnya bisnis valuta untuk memberikan 

pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama berwisata.  

 

2. Contributions To Government Revenues  

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat 

diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. 

Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari 

para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan 

wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi. 

Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan 

pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang di 

import dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.  

3. Employment Generation  

Pada negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, bahwa 

sektor pariwisata secara internasional akan berkontribusi nyata 

terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait 

pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha 

kerajinan seni souvenir.  

4. Infrastructure Development  
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Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong 

pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, 

penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan 

fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan 

kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan 

dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.  

5. Development of Local Economies  

Pendapatan sektor pariwisata acapkali digunakan untuk mengukur 

nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Sementara ada beberapa 

pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena tidak semua 

pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya 

penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, 

pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya. 

Pariwisata merupakan kumpulan dari berbagai jenis bidang usaha, 

seperti atraksi, penginapan, transportasi yang nyaman 

menghubungkan antar kota, restoran, media yang menyajikan 

informasi dan hiburan, dan perdagangan (Evans, dkk., 2003; Okumus, 

dkk., 2010). Semua elemen itu berintegrasi secara efektif menjadi satu 

mata rantai (value chain) sehingga menciptakan keunggulan 

kompetitif (Evans, dkk., 2003). Penyatuannya akan menghasilkan 

produk, layanan, dan output lainnya sehingga membedakannya 

dengan destinasi lainnya (Okumus, dkk., 2010). Pariwisata merupakan 

kumpulan dari sejumlah elemen yang kemudian diurutkan dalam 

rantai nilai (value chain) (Kementerian Perencanan Pembangunan 

Nasional/Bappenas, 2018). Modifikasi value chain disesuaikan 

dengan karakteristik industri pariwisata agar tetap mengusung 

kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya sehingga menambah nilai 

pada produk akhir (Evans, dkk., 2003).  

Rantai nilai merupakan sudut cara pandang di mana bisnis 

dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output 

yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari tiga 

sumber dasar yaitu: aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang 

menurunkan biaya produk dan aktivitas yang dapat segera memenuhi 
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kebutuhan pelanggan. (Pearce dan Robinson, 2008) Pendekatan 

rantai nilai (value chain) pertama kali diperkenalkan oleh Michael 

Porter dalam bukunya “Competitive Advantage : Creating and 

Sustaining Superior Performance”.  

Model rantai nilai ini merupakan alat analisis yang berguna 

untuk mendefinisikan kompetensi inti perusahaan agar dapat 

mengejar keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif tersebut 

terdiri dari keunggulan biaya dan diferensiasi. Keunggualan biaya 

dilakukan dengan menekan biaya dari aktivitas rantai nilai. Sedangkan 

diferensiasi dilakukan dengan berfokus pada aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan kompetensi inti dan melakukan yang lebih baik 

dari pesaing. Tujuan dari rantai nilai adalah untuk meningkatkan 

keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif berasal 

dari kinerja perusahaan di bidang perancangan, pemasaran, 

memproduksi dan mendukung produk. Semua bidang ini dapat 

mempengaruhi posisi biaya perusahaan: keunggulan kompetitif dapat 

dicapai dengan menciptakan strategi yang efektif dan dengan 

menempatkan strategi tertentu dalam praktek. (Christopher, 2005). 

Kerangka rantai nilai (value chain) memiliki dua syarat yaitu, 

data biaya sebagai pendukung analisis rantai nilai, syarat kedua adalah 

informasi untuk mendukung analisis daur hidup produk. Dengan 

demikian value chain dapat digunakan sebagai salah satu alat analisis 

manejemen biaya untuk pengambilan keputusan strategis dlam 

meghadapi persingan bisnis yang semakin ketat. (Widarsino, 2005). 

Konsep value chain analysis terkait pariwisata Keunggulan kompetitif 

suatu industri akan tercipta bila semua rantai produksi mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen secara integrasi. Value chain 

analysis (analisis rantai nilai) menawarkan kesempatan untuk 

mempertahankan keunggulan kompetitif dengan mengadopsi 

pendekatan relasional (Howieson, dkk., 2016). Value chain analysis 

memudahkan operator tur untuk mengidentifikasi permasalahan dari 

hulu hingga hilir agar dapat segera ditangani (Evans, dkk., 2003). 

Pemangku kepentingan dapat menyusun model konseptual agar dapat 



 
 

MES-2021 | 137  
 

menanggulangi risiko dalam kemitraan business to business dan 

memberikan nilai tambah pariwisata sejak hulu hingga hilir (Gjerald, 

dkk., 2015). 

Value chain (rantai nilai) memiliki dua kegiatan yang berbeda, 

yaitu kegiatan utama (primary activities) dan kegiatan pendukung 

(support activities) (Evans, dkk., 2003). Kegiatan utama meliputi 

penciptaan fisik produk, penjualannya, dan perpindahan kepada 

pembeli serta bantuan pasca penjualan. Kegiatan pendukung ialah 

mendukung aktivitas utama dengan memberikan input pembelian, 

teknologi, sumber daya manusia, dan fungsi berbagai perusahaan 

secara luas. Integrasi lintas elemen memainkan peran penting dalam 

rantai nilai yang berhasil (Evans, dkk., 2003). Pendekatan ini akan 

menemukan model bisnis baru bagi industri dari perspektif kreatif 

dan inovatif (Joseph Yun, 2017). 

Gambar 1. Kerangka Rantai Nilai Perusahaan  

Sumber : Evans, dkk., 2003 

Berdasarkan gambar rantai nilai di atas dapat dibahas lebih lanjut 

mengenai aktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang, sebagai 

berikut : a. Primary Activity/Aktivitas Utama Aktivitas primer 

digunakan dalam kegiatan industri atau perusahaan untuk 

menghasilkan produk atau barang yang dapat disalurkan kepada 

konsumen akhir. Berikut komponen aktivitas primer atau utama yang 

terdiri atas 5 : 
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1. Inbound Logistics  
Inbound logistics merupakan suatu kegiatan yang mengacu 

pada proses transportasi, penyimpanan dan pengiriman barang 
yang masuk ke bisnis. 

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas pada Inbound Logistics: 
a. Kekuatan Tawar-Menawar Dengan Supplier Menurut Porter 
(1994), pemasok dapat mempengaruhi industri melalui 
kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau mengurangi 
kualitas produksi atau service. Oleh karena itu perusahaan harus 
mampu mengendalikan pemasok. b. Penyeleksian Material Dari 
Supplier Stabilitas kualitas material sangan menentukan hasil 
produksi barang oleh perusahaan, oleh karena itu penyeleksian 
material ini dapat membantu kelancaran dalam aktivitas produksi. 
c. Penjadwalan Material Dari Supplier Perencanaan pengadaan 
atau persediaan yang melimpah akan mengakibatkan tingkat 
persediaan mencapai efisiensi, hal ini akan mempengaruhi jumlah 
dana yang harus dikeluarkan sehingga dapat menghemat biaya. d. 
Penanganan Material (Lutfia, 2012) sistem penyimpanan bahan 
baku yang baik dapat meminimalisir tingkat menyusutnya 
material tersebut, sehingga diperlukan penanganan bahan baku 
yang tepat agar tidak terjadi kerugian. e. Antisipasi Perubahan 
Harga Material (Lutfia, 2012) salah satu cara untuk 
mengantisipasi perubahan harga adalah selalui mencari informasi 
terkait dengan perbandingan harga material dari beberapa 
Supplier agar memperoleh harga yang lebih murah dengan 
kualitas yang baik. Menurut (Porter, 1994) juga mengungkapkan 
material yang dibeli oleh perusahaan dapat berhubungan dengan 
nilai barang yang dihasilkan, biaya aktivitas tersebut akan 
memberikan dampak terhadap biaya keseluruhan.  

2. Operations  
Operations merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pengubahan input menjadi output berupa barang atau produk 

tertentu. Misalnya produksi atau manufaktur, perakitan, 

percetakan, dan lain lain. Berikut ini aktivitas-aktivitas yang 

terdapat pada Operations: a. Pengujian Kualitas Produk 

Aktivitas dalam melakukan pengecekan mutu sering 

mempengaruhi biaya atau keefektifan aktivitas lain, dan cara 
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aktivitas lain yang dilaksanakan pada gilirannya dapat 

mempengaruhi kebutuhan akan jenis dari pemastian mutu 

tersebut. Kualitas produk merupakan salah satu hal yang harus 

dipertimbangkan dan diperhatikan lebih detail karena memiliki 

urgensi yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi yang 

besar terhadap komunikasi Word of Mouth, kuantitas pelanggan 

dalam melakukan pembelian secara berulang, loyalitas, bahkan 

pangsa pasar. b. Pengendalian Pelaksanaan Proses Produksi 

Dalam melakukan manajemen produksi, pengendalian 

pelaksanaan proses produksi dapat bertujuan untuk 

memaksimalkan barang yang dihasilkan dengan ketentuan biaya 

seoptimal mungkin. c. Produktivitas Perusahaan Menurut Utami 

(2013), dalam meningkatkan produktivitas dianggap penting 

dengan alasan membantu menjaga biaya agar tetap murah. 

Rendahnya biaya akan meningkatkan jumlah profit yang 

diperoleh atau kemampuan dalam menjual barang dengan harga 

yang lebih rendah. Perusahaan yang mampu menjual barang 

dengan harga yang lebih murah akan menentukan posisinya 

terutama dalam segmentasi pasar yang cukup sensitif terhadap 

harga.  

3. Outbound Logistics  
Outbound logistics merupakan suatu kegiatan yang 

berkaitan dengan penerimaan barang hasil produksi, 
penyimpanan, dan pendistribusian produk pada konsumen atau 
pembeli. Contoh: penyimpanan produk di gudang, penjadwalan 
pada distributor dan lainnya. `Berikut ini aktivitas-aktivitas yang 
meliputi Outbound Logistics: a. Penyimpanan/penanganan 
Gudang Untuk Hasil Produksi Menurut (Lutfia, 2012) dalam 
suatu perusahaan manufaktur, sistem penyimpanan hasil 
produksi sangat penting peranannya. Barang produksi yang 
dihasilkan tidak secara langsung akan didistribusikan seluruhnya 
kepada pelanggan. Hal ini akan menyebabkan kebutuhan akan 
tempat penyimpanan dan sistem penyimpanan yang baik untuk 
menjaga kualitas barang tetap utuh. Sistem inventaris yang baik 
harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan 
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pemasukan dan pengeluaran barang. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan adalah bagaimana cara penyusunan barang agar 
menghemat tempat dengan memanfaatkan tempat yang tersedia 
secara maksimal, serta cara dalam mengatur posisi peletakkan 
barang serta pengelompokannya sehingga saat barang 
dikeluarkan dari tempat penyimpanan tersebut dapat dilakukan 
dengan mudah. b. Kelancaran Pengiriman Produk Dalam 
melakukan proses pengiriman produk harus memperhatikan 
pengemasan barang agar kualitas tetap baik sampai barang 
tersebut diterima oleh pelanggan. Saat melakukan pengemasan 
harus dapat dipastikan bahwa barang tersebut aman dan sampai 
tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan agar tidak ada 
kekecewaan oleh pelanggan. 

4. Marketing and Sales  
Marketing and sales merupakan suatu cara yang digunakan 

perusahaan untuk mempengaruhi pasar atau konsumen untuk 
membeli produknya. Contoh media pemasaran yang digunakan 
untuk mengenalkan produk kepada masyarakat adalah melalui 
periklanan, promosi, manajemen saluran pemasaran dan berbagai 
hal lainnya. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang meliputi 
Marketing and Sales: a. Menjaga hubungan baik dengan 
pelanggan Pelayanan yang baik terhadap pelanggan bisa menjadi 
penentu utama dalam meningkatkan penjualan serta memiliki 
dampak yang penting pada keuntungan perusahaan sercara 
langsung maupun tidak langsung. Hubungan pemasaran yang 
benar memrlukan perubahan yang fundamental dalam bersikap, 
pandangan terhadap pelanggan sebagai partner, aset bisnis yang 
dikelola bagi kemampuan dalam menghasilkan laba jangka 
panjang. b. Penetapan harga dan Kesepakatan Pembayarannya 
Menurut Soman, Dilip (2010), penetapan harga yang efektif dapat 
menarik pelanggan lebih banyak serta meningkatkan nilai untuk 
pelanggan dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan 
dalam menghasilkan pendapatan. Penetapan harga adalah 
pengambilan keputusan yang krusial dalam manajemen nilai 
pelanggan, hal tersebut membagi rangkaian nilai dan memberi 
kesempatan bagi perusahaan untuk mempertahankan 
keseimbangan antara nilai untuk pelanggan dan nilai yang 
diperoleh bagi perusahaan. c. Kinerja Market Share Untuk 
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mengukur kinerja daya saing pada level nasional dapat dilihat dari 
produktivitas yang dilakukan, serta market share perusahaan. 
Beberapa perusahaan menempatkan market share sebagai 
indikator utama untuk mengukur kinerja daya saing di pasar, 
bahkan ada perusahaan yang lebih memilih kehilangan 
keuntungan yang diperoleh untuk menjaga kinerja market share 

5. Service  
Service merupakan rangkaian kegiatan produksi yang meliputi 

proses penyediaan layanan untuk mempertahankan sekaligus 

meningkatkan nilai dari produk yang ditawarkan. Misalnya 

layanan distribusi penjualan, pemberian hadiah atau undian, 

pelatihan, jasa instalasi, dan lainnya. Berikut ini adalah 

aktivitasaktivitas yang meliputi service: a. Pemeliharaan dan 

Pemeriksaan Alat Produksi Manajemen perusahaan dapat 

dilakukan dengan merencanakan, mengatur, mengelola dan 

mengendalikan peralatan, kepemilikan peralatan, operasional, 

pemeliharaan dan perbaikan peralatan, pencatatan penyaluran 

biaya peralatan, pergantian komponen peralatan agar dapat 

menunjang kuntitas hasil barang yang dihasilkan. b. Penyesuaian 

Produk dengan Harapan Pelanggan Perusahaan harus 

mewaspadai perubahan mengenai keinginan pelanggan serta 

bagaimana pesaing merevisi strategi mereka untuk memenuhi 

keinginankeinginan yang timbul. Pelanggan akan mengetahui 

apakah suatu tawaran tersebut dapat memenuhi harapan nilainya 

yang akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan tersebut 

untuk dapat berbelanja kembali. Sehingga konsumen tersebut 

akan membandingkan kinerja produksi aktual dengan ekspektasi 

pra-pembelian. Apabila kinerja aktual lebih besar atau sama 

dengan ekspektasi maka pelanggan tersebut akan merasa puas. 

Sebaliknya, jika kinerja aktual lebih rendah dibandingkan 

ekspektasi, maka konsumen akan merasa tidak puasa dan tidak 

mau berbelanja kembali. Perilaku konsumen ini akan 

mempengaruhi kelangsungan berdirinya perusahaan 

Konsep pariwisata halal  



 

142 | MES-2021 

 

Istilah pariwisata tidak akan ditemukan dalam Alquran dan hadis, 

tetapi umat Islam diperintahkan untuk melakukan perjalanan dengan 

tujuan spritual, fisik, dan sosial (Satriana, dkk., 2018). Pariwisata 

merupakan kebutuhan sekunder (alhajiyaat) bagi seorang muslim dan 

akan menjadi bernilai ibadah bila pelaksanaannya bertujuan untuk 

memuji keagungan Allah Swt, memotivasi untuk amar ma’ruf nahi 

munkar, dan dilaksanakan secara syariah (Misno, 2018). Beberapa 

lafal-lafal yang diartikan mirip pariwisata dalam Alquran dapat 

ditemukan pada sejumlah ayat, sebagai berikut (Arifin, 2015).  

a. Lafal sara–yasiru-siru-sairan-saiyaratan yang berarti melakukan 
perjalanan terdapat dalam: Qs. al-An’am (6): 11, Qs. Annamal (27): 69, 
Qs. al-Ankabut (29): 20, Qs. al-Rum (30): 42, Qs. Saba’ (34): 18 dan 28, 
Qs. al-Mukmin (40) : 21, Qs. Fathir (35): 35, dan Qs. al-Nahl (16): 36.  

b. Lafal al-safar yang berarti perjalanan terdapat dalam: Qs. al-Baqarah (2): 
184, 185, 283, Qs. An-nisa’(4): 43, Qs. al-Maidah (5): 6.  

c. Lafal rihlah yang berarti perjalanan terdapat dalam Qs. Qurays (106): 1-
4.  

d. Lafal hajara-yuhajiru-muhajiran yang berarti berhijrah atau berpindah 
terdapat dalam Qs. Annisa’ (4): 100.  

e. Lafal asra yang berarti memperjalankan terdapat dalam Qs. al-Isra’ (17): 
1.  

f. Lafal saha-yahsihu-saihan-siyahah-sa ihun yang berarti berjalan atau 
berpegian terdapat dalam Qs. Al-Taubah (9): 2 dan 112.1 

Kemenpar (2015) Istilah wisata halal baru mulai dikenal sejak 2015 

ketika sebuah event World Halal Tourism Summit (WHTS) digelar di 

Abu Dhabi, UAE. Sebelumnya dunia pariwisata hanya mengenal 

sebagai Moslem tour atau semisalnya. Dalam event ini WHTS 

berusaha menyadarkan bahwa pangsa pasar dari wisata halal amatlah 

besar dan perlu untuk terus dikembangkan. Terminologi wisata halal 

di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti Islamic 

tourism, halal tourism, halal travel, halal lifestyle, ataupun as moslem 

friendly destination. Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu 

produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata 

konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata 

Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa 

menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah. 
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Kemenpar (2012) mendefinisikan pariwisata halal 

merupakan sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, 

dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Menurut 

Andriani (2015) Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang 

karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. 

Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam 

pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan 

pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-

nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada 

wisata religi. Selain Studi Pariwisata.com (2016) mendefiniskan bahwa 

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan 

untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal 

merujuk pada aturan-aturan Islam.  

Penerapan standar produk dan layanan makanan dan 

pariwisata sesuai dengan syariah (The Statistical, Economic and Social 

Research and Training Centre for Islamic Countries, 201, h.1) 

menciptakan sejumlah terminologi pariwisata yang berbasis syariah 

sesuai dengan kebijakan suatu negara, yaitu pariwisata halal (halal 

tourism), pariwisata islami (islamic tourism), muslim friendly tourism, 

halal friendly tourism destination, halal travel, muslim-friendly travel 

destinations, dan halal lifestyle (Kementerian Pariwisata, 2015; 

Satriana, dkk., 2018; Cetin, dkk., 2018). Terminologi yang sering 

dipergunakan dalam literatur, yaitu pariwisata islami (islamic tourism), 

pariwisata halal (halal tourism), muslim friendly tourism, dan 

pariwisata syariah (sharia travel) (Battour, 2015; Satriana, dkk., 2018; 

The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre 

for Islamic Countries, 2017; Cetin, dkk., 2018). Definisi masing-

masing terminologi berbeda penekanannya sehingga seringkali 

dipergunakan bergantian dalam kajian empirik dan konseptual 

(Battour, 2015). 

Pengertian pariwisata halal menurut Akyol, dkk. (2014) 

adalah integrasi elemen pariwisata yang berbeda, tetapi saling 
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berintegrasi satu sama lain, yang meliputi hotel halal, transportasi halal 

(maskapai halal), restoran halal, paket wisata 23 halal, dan keuangan 

halal. Tujuan penggunaan terminologi pariwisata halal untuk 

memberikan jaminan pada semua pemangku kepentingan bahwa 

aktivitas wisatanya sudah memenuhi ketentuan halal (Wijayanti, 2018). 

Penggunaan terminologi ini di negara berpenduduk mayoritas muslim 

akan berdampak buruk karena dapat menimbulkan penafsiran negatif 

terhadap wisatawan nonmuslim (Battour, 2017). Sebaliknya, 

penerapannya di negara berpenduduk mayoritas nonmuslim akan 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan muslim. Bagi 

wisatawan nonmuslim, layanan pariwisata halal dapat menjadi 

alternatif pilihan untuk mendapatkan produk barang dan jasa yang 

halal dan thayyib (baik) (Chandra, 2014; Battour, 2017).  

Terminologi lain yang seringkali dipergunakan ialah muslim 

friendly tourism (MFT). Penggunaan terminologi ini lebih tepat pada 

negara-negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim sehingga 

perlu membuat layanan pariwisata yang ramah bagi wisatawan muslim 

(Centin, 2016; Liu, dkk, 2018). MFT ini akan menjamin wisatawan 

muslim yang sedang mengunjungi destinasi pariwisata di negara-

negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim mendapatkan 

layanan berstandar syariah dan dibuktikan dengan kepemilikan 

sertifikat halal (Centin, 2016). Terminologi ini juga memberikan 

jaminan kombinasi antara lingkungan dan layanan berstandar syariah 

sehingga dapat dinikmati wisatawan muslim dari berbagai negara 

(Tagorana, dkk, 2019).  

Istilah muslim friendly tourism (MFT) lebih 

mengarahkannya pada kemudahan akses sholat, layanan produk 

barang dan jasa halal, dan akomodasi halal (Crescent Rating, 2015; 

The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre 

for Islamic Countries, 2017). Cetin, dkk. (2018) menerangkan bahwa 

MFT terdiri dari tiga jenis, yaitu paket wisata Islami (haji dan umrah), 

paket pariwisata berlandaskan syariah, dan kepatuhan syariah. 

Indonesia memakai pariwisata syariah untuk fatwa. Sementara itu, 
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peraturan yang dikeluarkan pemerintah memilih istilah pariwisata 

halal. Tabel 1. Elemen Penting dalam Pariwisata Islami 

 
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengertian industri pariwisata 

adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka 

menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Dengan demikian, 

definisi pariwisata halal dalam penelitian ini adalah aktivitas pariwisata 

yang didukung berbagai sarana, prasarana, serta layanan yang 

disediakan masyarakat dan pemerintah dengan berlandaskan prinsip 

syariah dan didukung sumber pendanaan investasi dari lembaga 

keuangan syariah.  

Value Chain Pada Industri Pariwisata Halal 

Konsep pariwisata halal merupakan kumpulan dari berbagai 

jenis industri yang saling berkaitan satu sama lainnya. Industri yang 

berhimpun menjadi sebuah rantai nilai (value chain), yaitu destinasi 

pariwisata halal yang meliputi alat transportasi halal, hotel dan 

akomodasi halal, restoran dan kafe halal, serta travel dan tours halal. 

Dalam value chain pariwisata halal terdapat lima elemen penting yang 

menjadi pintu masuk menuju ekosistem pariwisata halal dengan 

konsepnya adalah:  
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1. Destinasi pariwisata halal  

Destinasi pariwisata halal merupakan salah satu strategi penting 

dalam menjaring wisatawan pariwisata halal. Han, dkk. (2019), 

mendefinisikan destinasi pariwisata halal adalah suatu tempat tujuan 

yang ramah dalam hal makanan, fasilitas, layanan, staf, akomodasi, 

dan lingkungan di hotel, restoran, dan tempat berbelanja bagi 

wisatawan muslim. Terjaminnya produk yang halal karena dukungan 

regulasi dalam melindungi wisatawan muslim dari produk barang dan 

jasa yang tidak sesuai dari syariah. Dincer et al (2015) mendefinisikan 

destinasi pariwisata merupakan tempat tujuan berwisata yang di 

dalamnya terdapat tradisi dan adat istiadat, dan karakteristik 

keagamaan yang membentuk filosofi kehidupan sehingga wisatawan 

merasa puas secara psikologis untuk tinggal lebih lama dan 

menghabiskan lebih banyak uang di suatu daerah. 

Berikut ini merupakan destinasi pariwisata halal ini didasarkan 

pada komparasi dimensi.  

a. Sumber pendanaan halal: Pengembangan destinasi pariwisata halal 
memanfaatkan sumber dana dari perbankan syariah. Pemerintah 
perlu mengeluarkan peraturan perundangundangan keharusan 
memanfaatkan perbankan syariah untuk modal 
pengembangannya dengan batasan minimal tertentu. 

b. Promosi: Destinasi pariwisata indikator penyusunan variabel halal 
dapat menjadi pusat promosi berbagai jenis produk halal 

c. Ekosistem pariwisata halal: Keberhasilan destinasi pariwisata halal 
dinilai berdasarkan tingkat kunjungan wisatawan 
Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan 

Prinsip Syariah (Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016) Destinasi wisata 
wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: mewujudkan kemaslahatan umum; 
pencerahan, penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, 
keamanan dan kenyamanan; mewujudkan kebaikan yang bersifat 
universal dan inklusif; memelihara kebersihan, kelestarian alam, 
sanitasi, dan lingkungan; menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan 
kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.  

Destinasi wisata wajib memiliki: fasilitas ibadah yang layak pakai, 
mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan 



 
 

MES-2021 | 147  
 

minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal 
MUI. Destinasi wisata wajib terhindar dari: kemusyirikan dan khurafat; 
maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan 
judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan 
prinsip-prinsip syariah. 

 
2. Transportasi Halal 

Alat transportasi halal selalu berkembang seiring dengan 
kemajuan teknologi transportasi dan begitu pula sebaliknya. 
Peranan transportasi dalam pariwisata, yaitu mengantarkannya 
menuju destinasi pariwisata, menjamin mobilitas, dan 
menemukenali atraksi dan rekreasi sepanjang perjalanan wisata. 
Alat transportasi dalam pariwisata terbagi dalam tiga kelompok, 
yaitu transportasi udara (international flight, domestic flight, 
charter flight); transportasi laut (regular lines, charter lines cruises); 
transportasi darat (bus, kereta api, mobil, sepeda motor).  

indikator penyusunan variabel transportasi halal 
a. Diupayakan dalam transportasi halal tetap memperhatikan 

pemisahan penumpang berdasarkan jenis kelamin atau 
mahramnya. 

b. Operator transportasi pariwisata halal harus menetapkan 
norma-norma hukum dan kesusilaan bagi penyelenggara 
maupun penumpang selama perjalanan. 
 

3. Hotel dan akomodasi halal (syariah) 
Akomodasi merupakan elemen penting dalam pariwisata 

karena mencakup banyak hal, seperti destinasi, atraksi, dan 
restoran. Jenis akomodasi adalah hotel, motel, hostel, losmen, 
pondok, bungalow, dan wisma. Pada umumnya Hotel dan 
akomodasi yang tersedia, menyediakan layanan konvensional 
dimana layanannya mengabaikan prinsip syariah, seperti kolam 
renang yang bercampur, makanan dan minuman tanpa sertifikat 
halal, dan bebas penjualan minuman beralkohol. 

Pengertian hotel halal /syariah adalah usaha bisnis 
penginapan dengan tata cara operasional dan manajemen secara 
syariah Islam. Konsep syariah yang ditonjolkan pada usaha hotel 
ini adalah moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, seragam, 
pelayanan, pakaian karyawan yang berbasis nilai-nilai syariah 
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(Widyarini, 2013). Tujuan dari usaha hotel syariah adalah 
meminimalisir dari tingkah laku yang bertentangan dengan 
larangan agama Islam seperti praktek perzinahan, minuman keras, 
pshycotropika, perjudian (Ariffin, 2015). Dari Peraturan Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang 
diundangkan pada 17/1/204, Usaha Hotel Syariah adalah usaha 
hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha 
Hotel Syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan 
pengelolaan. 

Hotel halal atau syariah adalah jenis hotel yang menawarkan 
fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam, sehingga mampu 
meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, 
pshycotropika, perjudian. Apabila hotel tegas dalam 
memberlakukan syarat-syarat tamu pengunjung, maka masyarakat 
juga akan berpikir ulang untuk melakukan yang melanggar pidana.  

Menurut Permen Parekraf No. 2/2014, terdapat dua jenis 
Kriteria Hotel Syariah yang telah dibagi menjadi Kriteria  
1. Hotel Syariah Hilal 1 dan Kriteria Hotel Syariah Hilal 2. Hilal-

1 adalah penggolongan untuk usaha hotel Syariah yang dinilai 
memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang 
diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan 
Muslim. Mulai dari aspek produk yang terdiri dari: 1) Toilet 
Umum (Public Rest Room) 2) Kamar Tidur Tamu 3) Kamar 
Mandi Tamu 4) Dapur 5) Ruang Karyawan 6) Ruang Ibadah 
7) Kolam Renang 8) Spa. Untuk aspek pelayanan terdiri dari : 
1) Kantor Depan 2) Tata Graha 3) Makan dan Minum 4) 
Olahraga, rekreasi dan kebugaran 5) Spa (Apabila Ada) 6) 
Fasilitas Hiburan dan lain-lain. Sedangkan aspek pengelolaan 
terdiri dari manajemen usaha dan Sumber Daya Manusia.  

2. Hotel Syariah Hilal 2 merupakan hotel dengan 
penggolongannya untuk melayani kebutuhan moderat 
wisatawan Muslim. Kriteria mutlak untuk usaha hotel syariah 
hilal-2 terdiri dariAspek Produk mulai dari : 1) Lobby, 2) 
Front Office; 3) Toilet Umum (Public Rest Room); 4) Kamar 
Tidur Tamu 5) Kamar Mandi Tamu 6) Dapur; 7) Ruang 
Karyawan; 8) Ruang Ibadah 9) Interior/ ornamen 10) Kolam 
renang 11) Spa. Untuk aspek pelayanan terdiri dari 1) Kantor 
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Depan; 2) Tata Graha; 3) Makan dan minum; 4)Public bar 
Olahraga; 5) rekreasi dan kebugaran; 6)Kolam renangSpa 
(Apabila Ada); 7)Konsultasi; 8) Keramah tamahan; 9) Fasilitas 
Hiburan.  

Sedangkan untuk Aspek Pengelolaan berupa: 1) Organisasi 

yang memiliki Struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan 

Pengawas Syariah, kemudian memiliki Standar Operating 

Procedure Hotel Syariah dan memiliki pernyataan tertulis yang 

menyatakan usaha dikelola secara Syariah; 2) Manajemen Usaha; 

3) Sumber Daya Manusia yang memiliki dan melaksanakan 

program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan 

Syariah. 

Berikut jenis layanan akomodasi MFT, campuran, dan 
konvensional Sumber: Committee for Economic and Commercial 
Cooperation of the Organization of Islamic 

Gambar 2 : Layanan Akomodasi MFT, Campuran, Dan 
Konvensional 

 

Dari Gambar 2 di atas tampak bahwa terdapat pemisahan yang 

signifikan antara layanan pada hotel halal maupun yang konvensional. 

Pada hotel halal lebih memfocuskan pada penjagaan kualitas kehalalal 

makanan minuman, memisahkan kolam renang berdasarkan jenis 

kelamin, menyediakan sarana ibadah sekaligus memisahkan ruang 

atau toilet wanita dan pria. 
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Menurut Kemenpar (2014) Kriteria Hotel Syari’ah meliputi 3 

aspek yaitu produk, pelayanan, dan pengelolaan. Dalam aspek produk 

terdapat 8 unsur yaitu: 1. Toilet Umum (Public Rest Room) Tersedia 

penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga 

pandangan, dan tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan 

air di urinoir dan kloset. 2. Kamar Tidur Tamu Tersedia sajadah (on 

request), tersedia Al-Quran, tidak tersedia akses untuk pornografi dan 

tindakan asusila dalam bentuk apapun, serta tidak ada minuman 

beralkohol di mini bar. 3. Kamar Mandi Tamu Tersedia peralatan 

yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir 

dan kloset, tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar 

mandi tamu, dan tersedia kamar mandi tamu yang tertutup. 4. Dapur 

Tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan 

minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa, dan dapur/pantry 

mengolah makanan dan minuman halal. 5. Ruang Karyawan Tersedia 

peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan, tersedia 

penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga 

pandangan, tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi 

karyawan, tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di 

masing-masing ruang ganti. 6. Ruang Ibadah Ruang ibadah dalam 

kondisi bersih dan terawat, area shalat laki-laki dan perempuan ada 

pembatas/pemisah, tersedia perlengkapan shalat yang baik dan 

terawat, tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas 

angin, tersedia pencahayaan yang cukup terang, tersedia tempat 

wudhu laki-laki dan perempuan terpisah, tersedia tempat wudhu 

dengan kondisi bersih dan terawat, tersedia instalasi air bersih untuk 

wudhu, tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi 

baik. 7. Kolam Renang Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar 

dari pandangan umum 8. Spa Tersedia ruang terapi yang terpisah 

antara pria dan wanita, tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi.  

Dalam aspek pelayanan terdapat 6 unsur yaitu: 1. Kantor Depan 

Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, 

memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, memberikan 
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informasi jadwal waktu shalat, memberikan informasi kegiatan 

bernuansa Islami (bila ada), memberikan informasi restoran / rumah 

makan halal. 2. Tata Graha Penyediaan perlengkapan shalat yang 

bersih dan terawatt, penyediaan AlQuran, menyiapkan area / ruangan 

untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel). 3. 

Makan dan minum Tersedia pilihan makanan dan minuman halal, 

menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan, menyediakan makan sahur 

pada bulan Ramadhan. 4. Olahraga, rekreasi dan kebugaran 

Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk 

pria dan wanita. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan 

wanita khusus untuk wanita 5. Spa (Apabila Ada) Spa hanya melayani 

pijat kesehatan dan perawatan kecantikan, terapis pria khusus untuk 

pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, terapis menghindari 

menyentuh dan melihat area sekitar organ intim, apabila tersedia bak 

rendam tidak digunakan secara bersama-sama, apabila tersedia 

aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan. 6. 

Fasilitas Hiburan Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada 

pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila, apabila 

menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak 

bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.  

Dalam aspek pengelolaan terdapat 2 unsur yaitu: 1. Manajemen 

Usaha Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal 2. Sumber 

Daya Manusia Seluruh karyawan dan karyawati memakai seragam 

yang sopan. 

4. Restoran dan kafe halal  

Restoran dan kafe halal adalah usaha kuliner yang menyediakan 

makanan minuman halal, yakni segala sesuatu yang diperbolehkan 

oleh syari’at untuk dikonsumsi secara syariah. Agama Islam 

menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang 

halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang didapatkan dan 

difungsikan melalui syariat yang diridhai Allah. Sedangkan makanan 

yang baik adalah makanan yang bergizi atau bermanfaat bagi tubuh.  
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Restoran dan kafe syariah harus menyediakan makanan yang halal 

dan baik. Kriteria halal pada makanan harus memenuhi paling tidak 

tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara memperolenya, dan halal cara 

pengolahannya. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan 

yang dari dasarnya halal untuk di konsumsi. Dan telah di tetapkan 

kehalalannya dalam kitab suci al-qur’an dan al-hadist. Contohnya 

adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, 

anggur, dan lain sebagainya. Halal cara memperolehnya yaitu 

makanan yang di didapat dengan cara yang baik dan sah menurut 

syariat islam, Makanan akan menjadi haram apabila cara 

memperolehnya dengan jalan yang batil karena itu bisa merusak tubuh 

kita dan merugikan orang lain serta dilarang oleh syariat. Contoh cara 

memperoleh makanan dengan cara yang baik adalah dengan cara 

membeli dengan uang sendiri, bertani, hadiah, dan lain sebagainya. 

Adapun dari makanan yang diperoleh dari makanan yang batil adalah 

dengan cara mencuri, merampok, menyamun, dan lain sebagainya. 

Halal cara pengolahannya yaitu makanan yang semula halal dan akan 

berubah menjadi makanan haram apabila cara pengolahannya tidak 

sesuai dengan syeriat islam. Contohnya buah anggur, makanan ini 

halal tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras maka 

minuman ini menjadi haram. 

5. Travel & tours halal  

Travel & tours mengandung makna perjalanan wisata ke suatu 

destinasi pariwisata tanpa memiliki tujuan lain selain hanya ingin 

mengetahui profil daerahnya dalam jangka waktu tertentu. Dua kata 

ini, ‘travel’ dan ‘tour’ merupakan kumpulan dari dua jenis bisnis yang 

berbeda, yaitu travel agent dan tour operator. Travel agent adalah 

penyedia jasa layanan bagi perseorangan maupun sekelompok orang 

untuk melakukan perjalanan wisata di dalam dan luar negeri. Badan 

usaha ini menyediakan jasa pengurusan dokumen perjalanan, 

pengadaan tiket, akomodasi, paket wisata, dan pemandu (escort 

services). Tour operator (operator tur) memiliki peran penting dalam 

rantai nilai pariwisata karena menyediakan paket tur sesuai dengan 
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kebutuhan wisatawan baik dalam segi biaya, tujuan, dan waktu 

(Dordevic, dkk., 2016). Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka 

operator tur perlu mengemas paket tur yang menarik sehingga dapat 

menarik wisatawan untuk memilihnya. Chilembwe, dkk. (2015) 

mendefiniskan travel & tour adalah jasa perjalanan dan pariwisata, 

yang mayoritas pelaku usahanya usaha kecil dan menengah, dengan 

menyediakan tiket maskapai penerbangan, voucher hotel, jasa 

transportasi pariwisata, kelengkapan dokumen perjalanan 

(perusahaan jasa ini memberikan pengaruh signifikan terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, Luxchaigul, dkk. (2016) 

mendefinisikan travel dan tour adalah jasa layanan pariwisata dengan 

menyediakan jasa transportasi udara, laut, dan darat untuk 

mengantarkan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan menikmati 

jasa kuliner yang berstandar syariah. 

Biro Perjalanan Wisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah 

(Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016) adalah biro yang 

menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah.  

1. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah.  

2. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang 
memiliki Sertifikat Halal MUI.  

3. Menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan 
pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, 
lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.  

4. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip 
syariah.  

5. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya 
tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, 
minuman keras, narkoba dan judi. 
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ISATA ISLAMI terkadang diidentikkan dengan wisata halal 

namun kedua wisata tersebut memiliki perbedaan. Wisata 

Islami tampaknya terutama merujuk pada perjalanan yang 

dilakukan untuk tujuan keagamaan dan usia peziarah dan dikaitkan 

dengan tindakan iman yang berkaitan dengan agama Islam. Contoh 

utamanya yaitu haji, ibadah haji ke Mekah oleh umat Islam diwajibkan 

untuk setidaknya sekali seumur hidup. Namun itu hanya persyaratan 

bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukan 

perjalanan seperti itu, dan selanjutnya tunduk dengan peringatan 

bahwa keluarga jamaah tetap terpenuhi selama ketidakhadiran jamaah. 

Wisata halal adalah pariwisata yang dilakukan untuk tujuan rekreasi, 

rekreasi dan sosial, dan umat Islam bepergian untuk alasan yang sama 

yaitu ingin melakukan perjalanan. Mereka ingin untuk melihat dunia, 

dan menjelajahi berbagai sejarah dan budaya dunia, dan ini sesuai 

dengan keyakinan mereka sebagaimana yang diyakini perjalanan 

memungkinkan mereka untuk lebih menghargai keajaiban dunia yang 

diciptakan oleh Allah SWT. Definisi yang lain tentang wisata halal 

juga sudah dijelaskan dalam Rencana Strategis Pengembangan 

Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Tahun 2019-2024 bahwa 

wisata halal adalah serangkaian layanan tambahan amenitas, daya tarik 

wisata, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk 

memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim.  

Wisata halal atau wisata Islami itu adalah bentuk pariwisata, yang 

memiliki segmen pasar terutama dari negara-negara Timur Tengah. 

Beberapa negara sangat khusus mencari wisatawan dari pangsa pasar 

wisata halal ini. Negara seperti Malaysia terbukti berhasil menarik 

wisatawan seperti itu dari Timur Tengah dengan menawarkan kepada 

para wisatawan ini lingkungan budaya dan juga menawarkan 

W 
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pemandangan dan kondisi iklim yang menarik bagi mereka yang 

datang dari Arab seperti Arab Saudi, Oman dan Uni Emirat Arab. 

Wisata halal merupakan salah satu fenomena yang muncul dari 

tumbuhnya industri halal. Karena halal itu penting dalam memajukan 

industri pariwisata, banyak negara Muslim dan non-Muslim bersiap 

untuk menjaring wisatawan pasar muslim dengan menyediakan 

produk pariwisata, sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Selain itu, itu juga akan ditemukan peluang dan potensi bagi 

negara-negara Muslim dan non-Muslim untuk memulai hal yang sama. 

Untuk negara-negara lain dengan budaya Islam, pertumbuhan 

pariwisata tersebut telah membuka peluang untuk melakukan 

diversifikasi produk. Arus pariwisata antar negara Islam cenderung 

mendominasi pasar pariwisata halal, tidak hanya terbatas pada negara-

negara Islam sendiri. Negara-negara lain telah menargetkan pasar 

pariwisata halal ini seperti Korea Selatan, Jepang dan Thailand. 

Negara-negara tersebut berusaha memenuhi kebutuhan wisatawan 

dari negara muslim baik untuk wisata kuliner yang halal maupun 

untuk kebutuhan medis. 

Konsep Halal Menurut Perspektif Islam 

Manusia dalam menimba ilmu, banyak belajar melalui 

pengalaman dengan menggunakan panca indera kita ketika bepergian 

melakukan perjalanan wisata. Allah SWT, memberikan manusia panca 

indera untuk menikmati hasil ciptaanNya yang indah di setiap 

destinasi wisata. Indera mata mampu melihat atau memandang 

keindahan, indera telinga mampu mendengar tentang hal-hal yang 

baik atau cerita yang baik dalam kegiatan begitu juga dengan ketiga 

indera lainnya seperti hidung (indera penciuman/pembau), lidah 

(indera pengecap) dan kulit sebagai indera perasa. Salah satu ayat Al-

Qur’an yang menjelaskan tentang panca indera adalah QS Al Hajj ayat 

46 yang artinya sebagai berikut: ,”Maka tidak pernahkah mereka 

berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga 

mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, 

tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada”. 
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Beberapa istilah dalam Al-Quran menyebutkan istilah yang 

berhubungan dengan perjalanan seseorang atau sekelompok orang 

dari satu tempat ke tempat lain. Istilah tersebut adalah ibnu sabil, 

hijrah dan rihlah. Ibnu sabil adalah istilah lain dari musafir atau orang 

yang melakukan suatu perjalanan dari satu daerah ke daerah lain 

sedangkan hijrah adalah meninggalkan suatu daerah atau negeri 

menuju ke daerah atau negeri lain. Sejarah telah mencatat bahwa 

banyak sahabat Nabi Muhammad berhijrah ke bagian lain wilayah 

Arab termasuk hijrah keluar dari wilayah Arab. Pariwisata juga bisa 

dikatakan sebagai hijrah untuk mendapatkan pengalaman baru. 

Melalui hijrah seseorang bisa mendapatkan banyak pengalaman dan 

bertambahnya ilmu pengetahuan ketika mengunjungi sebuah 

destinasi wisata. Hijrah karena itu akan memungkinkan seseorang 

mendapatkan pahala yang lebih besar dari Tuhan setiap kali dilakukan 

untuk merespon terhadap panggilan agama-Nya. Salah satu ayat Al-

Qur’an yang menjelaskan tentang hijrah adalah QS An Nisa ayat 100 

yang artinya sebagai berikut: ,” Dan barang siapa berhijrah di jalan 

Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah 

yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya 

dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian 

kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka 

sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang”.  

    Istilah perjalanan yang lain yang sering digunakan adalah rihlah. 

Secara umum rihlah dilakukan untuk perlawatan, perjalanan, 

pelancongan atau darmawisata untuk penelitian, pendidikan dan 

perdagangan. Secara khusus rihlah adalah perjalanan yang dilakukan 

untuk menuntut ilmu agama. Nabi Muhammad sering melakukan 

rihlah melalui perjalanan bisnis dari Mekah dan Suriah sebelum 

menjadi suami dari Khadijah r.a. Kegiatan rihlah dikaitkan dengan 

spiritualitas yang berarti umat Islam yang melakukan perjalanan untuk 

mengunjungi tempat suci di Mekah, Madinah dan tempat-tempat lain 

seperti berziarah ke mesjid Aqsa di Palestina. Kegiatan rihlah ini juga 
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biasa diistilahkan dengan rihlah al-muqodassah atau rihlah al-ruhiyyah 

(perjalanan spiritual). 

Berbagai ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang 

bagaimana umat muslim didorong untuk bepergian melakukan 

perjalanan dengan tujuan agar umat muslim memiliki kesadaran akan 

Keesaan Allah SWT. Salah satu contohnya adalah QS Al Ankabut ayat 

20 yang artinya:,” Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka 

perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), 

kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat Al Quran ini memiliki makna 

tentang pertimbangan dan renungan akan hasil ciptaaan Allah SWT. 

Beberapa ayat lain yang menyangkut tentang bepergian atau 

perjalanan dalam Al Quran ada dalam QS Al An’am ayat 11, QS 

Muhammad ayat 10, QS Ali Imran ayat 137, QS An-Nahl ayat 36, QS 

Saba’ 18. 

Adapun beberapa hadits yang membahas tentang perjalanan 

antara lain: Hadits Sahih Bukhari: 1080 Hadits 186 yang artinya: ,” 

Saya mendengar Anas berkata, "Kami bepergian dengan Nabi dari 

Madinah ke Mekah dan menawarkan dua rakaat (untuk setiap doa) 

sampai kami kembali ke Madinah." Saya berkata, "Apakah Anda 

tinggal sebentar di Mekah?" Dia menjawab, "Kami tinggal di Mekah 

selama sepuluh hari ". Selanjutnya hadits sahih yang lain yaitu Sahih 

Bukhari, 2996 yang artinya, “ Saya mendengar Abu Burda yang 

menemani Yazid bin Abi Kabsha dalam sebuah perjalanan. Yazid 

biasa mengamati puasa dalam perjalanan. Abu Burda berkata 

kepadanya, "Saya mendengar Abu Musa beberapa kali mengatakan 

bahwa Rasul Allah berkata, 'ketika seorang budak jatuh sakit atau 

bepergian, maka dia akan mendapatkan hadiah yang serupa dengan 

yang dia dapatkan untuk perbuatan baik yang dilakukan di rumah 

ketika dalam keadaan sehat”. Dari beberapa ayat Al Qur’an dan hadits 

Nabi yang ada memberikan penjelasan bahwa ada yang dapat 

dijadikan acuan bagi umat Islam dala melakukan perjalanan atau 

bepergian. 
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Dari beberapa ayat Al Qur’an dan hadits Nabi yang ada 

memberikan penjelasan bahwa ada ayat Al Quran dan hadits Nabi 

yang dapat dijadikan acuan bagi umat Islam dalam melakukan 

perjalanan atau bepergian ke suatu. 

Industri Pariwisata Halal 

Dalam panduan penyelenggaraan pariwisata halal oleh 

Kementerian Pariwisata, 2019 dinyatakan bahwa ndustri pariwisata 

halal merupakan kumpulan usaha pariwisata halal yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan muslim. Dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan 

muslim, secara bertahap disusun Kriteria Usaha Pariwisata Halal 

terhadap 13 (tiga belas) bidang usaha pariwisata seperti yang 

tercantum di Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan. 13 (tiga belas) bidang usaha pariwisata adalah:  

a. Daya tarik wisata,  

b. Kawasan wisata,  

c. Jasa transportasi wisata,  

d. Jasa perjalanan wisata,  

e. Jasa makanan dan minuman,  

f. Penyediaan akomodasi,  

g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi,  

h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan 

pameran (MICE). 

i. Jasa informasi pariwisata,  

j. Jasa konsultan pariwisata,  

k. Jasa pramuwisata,  

l. Wisata tirta  

m. Spa 

Adapun usaha pariwisata halal antara lain adalah:  

a. Usaha hotel, 

b.  Usaha restoran,  

c.  Usaha spa,  

d.  Usaha biro perjalanan wisata  
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Pada Tahun 2019, Kementerian Pariwisata Republik 

Indonesia telah menetapkan buku panduan pariwisata halal 

khususnya terhadap 4 usaha pariwisata halal. Setiap usaha pariwisata 

hotel memiliki aspek, unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi. 

Dari keempat usaha pariwisata halal tersebut maka setiap usaha 

digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikas yaitu:  

a.  Klasifikasi-1  

b.  Klasifikasi-2  

c.  Klasifikasi-3 

Aspek Produk, Aspek Pelayanan dan Aspek Pengelolaan Usaha 

Hotel 

Usaha hotel dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu klasifikasi 1, 

klasifikasi 2 dan 3. Setiap klasifikasi diuraikan menjadi 3 aspek yaitu 

aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Ketiga aspek 

yang masuk dalam usaha hotel memiliki unsur-unsur dan sub unsur 

yang menjadi persyaratan yang dipenuhi usaha hotel untuk menjadi 

hotel dengan kriteria klasifikasi 1, klasifikasi 2 dan klasifikasi 3. 

Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 1 yang menjadi 

unsur dan sub unsur yang dipenuhi antara lain: 

1. Toilet umum, sub unsurnya adalah tersedia penyekat antara 

urinoir 1 dan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan dan 

peralatan praktis untuk bersuci dengan air. 

2. Kamar tidur tamu, sub unsurnya adalah tersedia sajadah dan tidak 

tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk 

apapun. 

3. Kamar mandi tamu, sub unsurnya adalah tersedia peralatan praktis 

di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air, tersedia peralatan 

untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu dan tersedia 

kamar mandi tamu yang tertutup. 

4. Dapur, sub unsurnya adalah tersedia dapur sertifikasi halal. 
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5. Ruang karyawan, sub unsurnya adalah tersedia peralatan untuk 

bersuci, tersedia penyekat penyekat antara urinoir 1 dan urinoir 

yang lain untuk menjaga pandangan dan tersedia peralatan untuk 

berwudhu di kamar mandi karyawan. 

6. Ruang ibadah, sub unsurnya adalah kondisi bersih dan terawat, 

ada pembatas atau pemisah antara laki-laki dan perempuan pada 

area sholat, perlengkapan sholat yang baik dan terawat, tersedia 

sirkulasi udara yang baik dengan alat pendingin atau kipas angin, 

tersedia pencahayaan yang cukup terang, tersedia tempat terpisah 

untuk wudhu laki-laki dan perempuan, tersedia tempat wudhu 

yang bersih dan terawat dan tersedia instalasi air bersih untuk 

wudhu.  

Beberapa aspek pelayanan usaha hotel pada kriteria 

klasifikasi 1 yang menjadi unsur dan sub unsur yang dipenuhi antara 

lain: 

1. Kantor Depan, sub unsurnya adalah memberikan informasi 

masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi jadwal sholat 

dan memberikan informasi restoran/rumah makan halal. 

2. Tata graha, sub unsurnya adalah penyediaan peralatan sholat yang 

bersih dan terawat dan menyediakan area atau ruangan untuk 

sholat Jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). 

3. Makan dan minum, sub unsurnya adalah tersedia pilihan makanan 

dan minuman halal, menyediakan ta’jil pada bulan Ramadhan dan 

menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan. 

4. Spa (apabila ada), sub unsurnya adalah spa hanya melayani pijat 

kesehatan dan perawatan kecantikan, terapis laki-laki untuk laki-

laki dan terapis perempuan untuk perempuan, terapis 

menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim. 

5. Fasilitas hiburan, sub unsurnya adalah tidak ada fasilitas hiburan 

yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan 
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asusila. 

Aspek pengelolaan usaha hotel pada kriteria klasifikasi 1 

yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain: 

1. Manajemen usaha, sub unsurnya adalah memiliki dan 

menerapkan Sistem Jaminan Halal. 

2. Sumber daya manusia, sub unsurnya adalah pakaian seragam 

yang sopan untuk seluruh karyawan dan karyawati. 

Beberapa aspek produk pada klasifikasi 2 yang menjadi 

unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara lain: 

1. Lobby, sub unsurnya adalah tersedia pilihan bacaan yang bernilai 

Islami dan/atau memiliki pesan pesan moral. 

2. Toilet umum, sub unsurnya adalah tersedia penyekat antara 

urinoir 1 dan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan dan 

peralatan praktis untuk bersuci dengan air. 

3. Kamar tidur tamu, sub unsurnya adalah tersedia sajadah, jadwal 

tertulis waktu sholat, Al-Quran, tanda dilarang merokok, buku 

doa, makanan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi 

dan tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila 

dalam bentuk apapun. 

4. Kamar mandi tamu, sub unsurnya adalah tersedia peralatan praktis 

di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air, tersedia peralatan 

untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu dan tersedia 

kamar mandi tamu yang tertutup. 

5. Dapur, sub unsurnya adalah tersedia dapur sertifikasi halal. 

6. Ruang karyawan, sub unsurnya adalah tersedia peralatan untuk 

bersuci, tersedia penyekat penyekat antara urinoir 1 dan urinoir 

yang lain untuk menjaga pandangan dan tersedia peralatan untuk 

berwudhu di kamar mandi karyawan. 
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7. Ruang ibadah, sub unsurnya adalah kondisi bersih dan terawat, 

ada pembatas atau pemisah antara laki-laki dan perempuan pada 

area sholat, perlengkapan sholat yang baik dan terawat, tersedia 

sirkulasi udara yang baik dengan alat pendingin atau kipas angin, 

tersedia pencahayaan yang cukup terang, tersedia tempat terpisah 

untuk wudhu laki-laki dan perempuan, tersedia tempat wudhu 

yang bersih dan terawat, tersedia instalasi air bersih untuk wudhu, 

tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik 

dan tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang 

dapat didengar di seluruh area hotel. 

8. Interior dan ornamen, sub unsurnya adalah apabila terdapat 

ornamen patung, lukisan dan hiasan yang tidak mengarah pada 

bentuj kemusyrikan dan pornografi. 

9. Kolam renang, sub unsurnya adalah tersedia dalam ruangan 

dan/atau terhindar dari pandangan umum. 

10. Spa (apabila ada), sub unsurnya adalah tersedia ruang terpisah 

untuk laki-laki dan perempuan dan tersedia bahan terapi yang 

berlogo halal resmi. 

Beberapa aspek pelayanan usaha hotel pada kriteria 

klasifikasi 2 yang menjadi unsur dan sub unsur yang dipenuhi antara 

lain: 

1. Kantor Depan, sub unsurnya adalah memberikan informasi 

masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi jadwal 

sholat, memberikan informasi restoran/rumah makan halal, 

memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami dan penyediaan 

perlengkapan sholat yang bersih dan terawat. 

2. Tata graha, sub unsurnya adalah penyediaan jadwal sholat, Al-

Quran, buku doa, menyiapkan area atau ruangan untuk sholat 

Jumat (apabila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel) dan tidak 

tersedia makanan dan minuman non halal. 



 
 

MES-2021 | 165  
 

3. Makan dan minum, sub unsurnya adalah menyediakan ta’jil pada 

bulan Ramadhan dan menyediakan makan sahur pada bulan 

Ramadhan. 

4. Public bar, sub unsurnya adalah tidak menyediakan minuman 

beralkohol. 

5. Olah raga, rekreasi dan kebugaran, sub unsurnya adalah waktu 

penggunaan sarana kebugaran untuk laki-laki dan perempuan 

diatur dan dibedakan dan instruktur kebugaran laki-laki untuk laki-

laki serta instruktur perempuan untuk perempuan. 

6. Kolam renang, sub unsurnya adalah pembedaan pengaturan 

waktu penggunaan renang untuk laki-laki dan perempuan. 

7. Spa (apabila ada), sub unsurnya adalah spa hanya menyediakan 

terapis laki-laki untuk laki-laki dan terapis perempuan untuk 

perempuan, terapis menghindari menyentuh dan melihat area 

sekitar organ intim, apabila tersedia bak rendam tidak digunakan 

secara bersama-sama dan apabila tersedia aktivitas olah fisik dan 

jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan. 

8. Keramahtamahan, sub unsurnya adalah memulai komunikasi 

dengan mengucapkan salam. 

9. Fasilitas hiburan, sub unsurnya adalah tidak ada fasilitas hiburan 

yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan 

asusila, apabila menggunakan live music atau musik rekaman harus 

tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam dan 

tersedia pilihan saluran televisi yang bernuansa Islami. 

 

Aspek pengelolaan usaha hotel pada kriteria klasifikasi 

2 yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain: 

1. Manajemen usaha, sub unsurnya adalah memiliki dan menerapkan 

Sistem Jaminan Halal 
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2. Sumber daya manusia, sub unsurnya adalah khusus karyawati 

muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian 

perempuan dalam Islam. 

Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 3 yang 

menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara lain: 

1. Lobby, sub unsurnya adalah tersedia pilihan bacaan yang bernilai 

Islami dan/atau memiliki pesan-pesan moral. 

2. Front office, tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak 

menerima tamu pasangan yang bukan mahram. 

3. Toilet umum, sub unsurnya adalah tersedia penyekat antara 

urinoir 1 dan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan dan 

peralatan praktis untuk bersuci dengan air. 

4. Kamar tidur tamu, sub unsurnya adalah tersedia sajadah, jadwal 

waktu sholat secara tertulis, Al-Quran, buku doa, tanda dilarang 

merokok, dan tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan 

asusila dalam bentuk apapun serta makanan dan minuman dalam 

kemasan di minibar harus berlogo halal resmi. 

5. Kamar mandi tamu, sub unsurnya adalah tersedia peralatan praktis 

di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air, tersedia peralatan 

untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu dan tersedia 

kamar mandi tamu yang tertutup. 

6. Dapur, sub unsurnya adalah seluruh dapur hotel sertifikasi halal. 

7. Ruang karyawan, sub unsurnya adalah tersedia peralatan untuk 

bersuci, tersedia penyekat penyekat antara urinoir 1 dan urinoir 

yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan untuk 

berwudhu di kamar mandi karyawan, tersedia tempat ganti 

pakaian yang terhindar dari pandangan di masing-masing ruang 

ganti, tersedia ruang sholat yang bersih dan terawat untuk untuk 

karyawan dan tersedia perlengkapan sholat yang baik dan terawat. 

8. Ruang ibadah, sub unsurnya adalah ruang ibadah dalam kondisi 
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bersih dan terawat, pada area sholat ada pembatas atau pemisah 

antara laki-laki dan perempuan, tersedia perlengkapan sholat yang 

baik dan terawat, tersedia sirkulasi udara yang baik dengan alat 

pendingin atau kipas angin, tersedia pencahayaan yang cukup 

terang, tersedia sound system untuk mengumandang kan adzan 

yang dapat didengar di seluruh area hotel, tersedia tempat terpisah 

untuk wudhu bagi laki-laki dan perempuan, tersedia tempat 

wudhu yang bersih dan terawat, tersedia instalasi air bersih untuk 

wudhu dan tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan 

kondisi baik. 

9. Interior dan ornamen, sub unsurnya adalah apabila terdapat 

ornamen patung, lukisan dan hiasan yang tidak mengarah pada 

bentuj kemusyrikan dan pornografi. 

10. Kolam renang, sub unsurnya adalah tersedia dalam ruangan 

dan/atau terhindar dari pandangan umum. 

11. Spa (apabila ada), sub unsurnya adalah tersedia ruang terpisah 

untuk laki-laki dan perempuan dan tersedia bahan terapi yang 

berlogo halal resmi. 

Beberapa aspek pelayanan usaha hotel pada kriteria 

klasifikasi 3 yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya 

dipenuhi antara lain: 

1. Kantor Depan, sub unsurnya adalah seleksi terhadap tamu 

pasangan, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, 

memberikan informasi jadwal sholat, memberikan informasi 

kegiatan bernuansa Islami (bila ada) dan memberikan informasi 

restoran/rumah makan halal 

2. Tata graha, sub unsurnya adalah penyediaan peralatan sholat yang 

bersih dan terawat, menyediakan jadwal waktu sholat, Al-Quran, 

buku doa dan menyediakan area atau ruangan untuk sholat Jumat 

(bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). 
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3. Makan dan minum, sub unsurnya adalah tidak tersedia pilihan 

makanan dan minuman yang tidak halal, menyediakan ta’jil pada 

bulan Ramadhan, menyediakan makan sahur pada bulan 

Ramadhan dan menyediakan makan sahur bagi tamu yang akan 

melakukan puasa sunnah. 

4. Public bar, sub unsurnya adalah tidak menyediakan minuman 

beralkohol. 

5. Olah raga, rekreasi dan kebugaran, sub unsurnya adalah waktu 

penggunaan sarana kebugaran untuk laki-laki dan perempuan 

diatur dan dibedakan dan instruktur kebugaran laki-laki untuk laki-

laki serta instruktur perempuan untuk perempuan. 

6. Kolam renang (apabila ada), sub unsurnya adalah pembedaan 

pengaturan waktu penggunaan renang untuk laki-laki dan 

perempuan. 

7. Spa (apabila ada), sub unsurnya adalah terapis laki-laki untuk laki-

laki dan terapis perempuan untuk perempuan, terapis 

menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim, 

apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama 

dan apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah 

pada kemusyrikan. 

8. Keramahtamahan, sub unsurnya adalah memulai komunikasi 

dengan mengucapkan salam. 

9. Fasilitas hiburan, sub unsurnya adalah tidak ada fasilitas hiburan 

yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan 

asusila, apabila menggunakan live music atau musik rekaman harus 

tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam dan 

tersedia pilihan saluran televisi yang bernuansa Islami. 

Aspek pengelolaan usaha hotel pada kriteria klasifikasi 3 

yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain: 
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1. Organisasi, sub unsurnya adalah memiliki struktur organisasi yang 

mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, memiliki SOP Hotel 

klasifikasi 3 dan memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan 

usaha dikelola secara syariah. 

2. Manajemen usaha, sub unsurnya adalah transaksi menggunakan 

akad yang sesuai dengan syariah, memiliki dan menerapkan Sistem 

Jaminan Halal, mempunyai account bank syariah, menggunakan 

asuransi syariah, mengeluarkan zakat apabila keuntungan 

mencapai nizhab dan mengeluarkan pendapatan non halal dari 

revenue. 

3. Sumber daya manusia, sub unsurnya adalah memiliki dan 

melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang 

bermuatan syariah dan khusus karyawati menggunakan pakaian 

yang Islami. 

Aspek Produk, Aspek Pelayanan dan Aspek Pengelolaan Usaha 

Restoran 

Usaha restoran dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu klasifikasi 1, 

klasifikasi 2 dan 3. Setiap klasifikasi diuraikan menjadi 3 aspek yaitu 

aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Ketiga aspek 

yang masuk dalam usaha restoran memiliki unsur-unsur dan sub 

unsur yang menjadi persyaratan yang seharusnya dipenuhi usaha 

restoran untuk masuk dalam kriteria klasifikasi 1, klasifikasi 2 dan 

klasifikasi 3. Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 1 

yang menjadi unsur dan sub unsur yang dipenuhi antara lain: 

1. Ruang makan dan minum, sub unsurnya adalah apabila terdapat 

ornamen patung, lukisan, dan hiasan, tidak mengarah pada 

kemusyrikan dan pornografi dan tersedia tanda dilarang merokok, 

kecuali pada tempat khusus untuk merokok. 

2. Penyediaan makanan dan minuman, sub unsurnya adalah 

makanan dan minuman kemasan yang disediakan bersertifikat 

halal, daftar menu tidak menggunakan mengarah pada sesuatu 
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yang negatif atau diharamkan dan pengolahan dan penyajian 

makanan dan minuman tidak menggunakan bahan yang non halal. 

3. Fasilitas penunjang, sub unsurnya adalah tersedia tanda larangan 

tertulis membawa dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol di 

area restoran dan apabila terdapat hiburan, tidak mengarah kepada 

pornografi dan pornoaksi. 

4. Kelengkapan bangunan, sub unsurnya adalah papan nama dengan 

nama restoran atau identitas yang tidak mengarah pada sesuatu 

yang negatif dan diharamkan dan terpasang logo” Halal” yang 

resmi di tempat yang mudah dilihat public. 

Aspek pelayanan usaha restoran pada kriteria klasifikasi 

1 yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain:,” prosedur operasional standar (SOP), sub unsurnya adalah 

penyambutan dan penerimaan tamu dimulai dan diakhiri dengan salam 

dan penanganan keluhan tamu diselesaikan dengan musyawarah 

mufakat. 

Aspek pengelolaan usaha restoran pada kriteria 

klasifikasi 1 yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya 

dipenuhi antara lain: 

1. Organisasi, manajemen dan SDM, sub unsurnya adalah memiliki 

tim halal beserta uraian tugasnya, memiliki dan menerapkan 

Sistem Jaminan Halal, memakai seragam yang sopan untuk 

karyawan dan karyawati serta memiliki kebijakan organisasi antara 

lain pernyataan tertulis pengelolaan usaha restoran secara halal, 

tidak menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di 

area restoran pada siang hari di bulan Ramadhan dan memastikan 

larangan merokok dilaksanakan.  

2. Sarana dan prasarana, sub unsurnya adalah ruang karyawan yang 

memiliki tempat ganti pakaian yang terpisah antara laki-laki dan 

perempuan, sarana bersuci dan air bersih untuk karyawan dan 

apabila terdapat urinoir di toilet laki-laki, maka harus dilengkapi 
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dengan penyekat dan bidet.  

Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 2 yang 

menjadi unsur dan sub unsur yang dipenuhi antara lain: 

1. Ruang makan dan minum, sub unsurnya adalah apabila terdapat 

ornamen patung, lukisan, dan hiasan, tidak mengarah pada 

kemusyrikan dan pornografi dan tersedia tanda dilarang merokok, 

kecuali pada tempat khusus untuk merokok. 

2. Penyediaan makanan dan minuman, sub unsurnya adalah 

makanan dan minuman kemasan yang disediakan bersertifikat 

halal, daftar menu tidak menggunakan mengarah pada sesuatu 

yang negatif atau diharamkan dan pengolahan dan penyajian 

makanan dan minuman tidak menggunakan bahan yang non halal. 

3. Fasilitas penunjang, sub unsurnya adalah ruang sholat yang bersih 

dan terawat, tersedia perlengkapan ruang sholat seperti arah 

penunjuk kiblat, jadwal waktu sholat, sajadah dan mukena, Al-

Quran, pembatas area sholat antara laki-laki dan perempuan, 

pencahayaan yang cukup terang di ruang sholat, sirkulasi udara 

yang baik berupa alat pendingin atau kipas angin di ruang sholat, 

tersedia tempat wudhu yang bersih, terawat dan terpisah antara 

laki-laki dan perempuan, tersedia intalasi air bersih untuk 

berwudhu, saluran pembuangan air wudhu yang berfungsi dengan 

baik, toilet yang terpisah dengan tempat berwudhu dan apabila 

terdapat urinoir di toilet laki-laki, maka harus dilengkapi dengan 

penyekat dan bidet, tersedia tanda larangan tertulis membawa 

dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol di area restoran dan 

apabila terdapat hiburan, tidak mengarah kepada pornografi dan 

pornoaksi. 

4. Kelengkapan bangunan, sub unsurnya adalah papan nama dengan 

nama restoran atau identitas yang tidak mengarah pada sesuatu 

yang negatif dan diharamkan dan terpasang logo” Halal” yang 

resmi di tempat yang mudah dilihat publik 
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Aspek pelayanan usaha restoran pada kriteria klasifikasi 

2 yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain: ,” prosedur operasional standar (SOP), sub unsurnya adalah 

penyambutan dan penerimaan tamu dimulai dan diakhiri dengan salam 

dan penanganan keluhan tamu diselesaikan dengan musyawarah 

mufakat. 

Aspek pengelolaan usaha restoran pada kriteria 

klasifikasi 2 yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya 

dipenuhi antara lain: 

1. Organisasi, manajemen dan SDM, sub unsurnya adalah memiliki 

tim halal beserta uraian tugasnya, memiliki dan menerapkan 

Sistem Jaminan Halal, memakai seragam yang sopan untuk 

karyawan dan karyawati dan karyawati muslimah memakai 

seragam yang sesuai dengan ketentuan busana muslimah serta 

memiliki kebijakan organisasi antara lain pernyataan tertulis 

pengelolaan usaha restoran secara halal, tidak menyediakan 

makanan dan minuman untuk dikonsumsi di area restoran pada 

siang hari di bulan Ramadhan dan memastikan larangan merokok 

dilaksanakan. 

2. Sarana dan prasarana, sub unsurnya adalah ruang karyawan yang 

memiliki tempat ganti pakaian yang terpisah antara laki-laki dan 

perempuan, sarana bersuci dan air bersih untuk karyawan, toilet 

terpisah bagi karyawan laki-laki dan perempuan dan apabila 

terdapat urinoir di toilet laki-laki, maka harus dilengkapi dengan 

penyekat dan bidet.  

Unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi pada aspek 

produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan usaha restoran pada 

kriteria klasifikasi 3 hampir semuanya sama dengan kriteria klasifikasi 

2, yang membedakan adalah pada kriteria klasifikasi 3 aspek 

pengelolaan pada unsur organisasi, manajemen dan SDM ada 

tambahan sub unsur yaitu kebijakan organisasi dimana usaha restoran 

memiliki account bank syariah, menggunakan asuransi syariah, 
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mengeluarkan zakat bila keuntungan mencapai nizhab dan 

mengeluarkan pendapatan non halal.  

Aspek Produk, Aspek Pelayanan dan Aspek Pengelolaan Usaha 

Spa 

Usaha spa dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu klasifikasi 1, 

klasifikasi 2 dan 3. Setiap klasifikasi diuraikan menjadi 3 aspek yaitu 

aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Ketiga aspek 

yang masuk dalam usaha spa memiliki unsur-unsur dan sub unsur 

yang menjadi persyaratan yang seharusnya dipenuhi usaha spa untuk 

masuk dalam kriteria klasifikasi 1, klasifikasi 2 dan klasifikasi 3. 

Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 1 yang menjadi 

unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara lain: 

1. Ruang perawatan, sub unsurnya adalah terpisah ruang perawatan 

antara laki-laki dan perempuan, ruangan untuk pasangan (couple 

atau suite) digunakan sesama jenis kelamin dan apabila terdapat 

ornamen patung, lukisan dan hiasan, tidak mengarah pada 

kemusyrikan dan pornografi. 

2. Perawatan terapi dan metode, sub unsurnya adalah bahan yang 

digunakan seperti rempah, lulur, masker dan bahan perawatan 

wajah, rambut, kuku bersertifikat halal, apabila terdapat terapi jiwa 

atau mind theraphy tidak mengarah pada kemusyrikan dan 

pornoaksi, apabila terdapat terapi olah fisik dalam bentuk yoga 

tidak mengarah pada pornoaksi atau kemusyrikan.  

3. Suasana (ambiance), sub unsurnya adalah apabila terdapat musik, 

tidak mengarah pada pornografi dan pornoaksi.  

4. Fasilitas penunjang, sub unsurnya adalah apabila terdapat 

ornamen patung, lukisan dan hiasan, tidak mengarah pada 

kemusyrikan dan pornografi, tersedia sarana dan prasarana untuk 

sholat, ruang bilas terpisah untuk laki-laki dan perempuan dan 

ruang ganti terpisah untuk laki-laki dan perempuan, tersedia air 

untuk sarana bersuci di toilet dan apabila terdapat urinoir laki-laki 
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maka harus dilengkapi dengan penyekat dan bidet. 

Aspek pelayanan usaha spa pada kriteria klasifikasi 1 

yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain:,” prosedur operasional standar (SOP), sub unsurnya adalah 

penyambutan dan penerimaan tamu dimulai dan diakhiri dengan 

salam, pada saat pelaksanaan perawatan: terapis laki-laki melayani 

tamu laki-laki, sedang terapis perempuan melayani tamu perempuan, 

terapis menghindari memandang dan menyentuh area sekitar organ 

intim dan terapi air (bath tub) digunakaan sendiri-sendiri dan terpisah 

antara laki-laki dan perempuan, pelaksanaan pasca perawatan diakhiri 

dengan doa dan salam, penyediaan makanan dan minuman dalam 

kemasan bersertifikat halal dan penanganan keluhan tamu diselesaikan 

dengan musyawarah mufakat. 

Aspek pengelolaan usaha spa pada kriteria klasifikasi 1 

yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain: organisasi, manajemen dan SDM, sub unsurnya adalah terapis, 

karyawan dan karyawati memakai seragam yang sopan dan memiliki 

kebijakan organisasi yaitu ada pernyataan tertulis bahwa usaha spa ini 

dikelola secara halal dan manajemen memastikan tidak terdapat 

penyimpangan terhadap pelayanan. 

Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 2 yang 

menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara lain: 

1. Ruang perawatan, sub unsurnya adalah terpisah ruang perawatan 

antara laki-laki dan perempuan, ruangan untuk pasangan (couple 

atau suite) digunakan sesama jenis kelamin dan apabila terdapat 

ornamen patung, lukisan dan hiasan, tidak mengarah pada 

kemusyrikan dan pornografi dan tersedia buku doa. 

2. Perawatan terapi dan metode, sub unsurnya adalah bahan yang 

digunakan seperti rempah, lulur, masker dan bahan perawatan 

wajah, rambut, kuku bersertifikat halal, apabila terdapat terapi jiwa 

atau mind theraphy tidak mengarah pada kemusyrikan dan 

pornoaksi, apabila terdapat terapi olah fisik dalam bentuk yoga 
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tidak mengarah pada pornoaksi atau kemusyrikan.  

3. Suasana (ambiance), sub unsurnya adalah apabila terdapat musik, 

tidak mengarah pada pornografi dan pornoaksi.  

4. Fasilitas penunjang, sub unsurnya adalah tersedia buku doa, 

apabila terdapat ornamen patung, lukisan dan hiasan, tidak 

mengarah pada kemusyrikan dan pornografi, tersedia ruang sholat 

yang bersih dan terawat, tersedia perlengkapan sholat, antara lain: 

arah penunjuk kiblat, jadwal waktu sholat, sajadah, mukena dan 

Al-Quran, tersedia pembatas area sholat laki-laki dan perempuan, 

pencahayaan yang cukup terang di ruang sholat, sirkulasi udara 

yang baik berupa alat pendingin/kipas angin di tempat sholat, 

tersedia tempat wudhu yang bersih dan terawat, terpisah antara 

laki-laki dan perempuan, dan terpisah dengan toilet, ruang bilas 

terpisah untuk laki-laki dan perempuan dan ruang ganti terpisah 

untuk laki-laki dan perempuan, tersedia air untuk sarana bersuci 

di toilet dan apabila terdapat urinoir laki-laki maka harus 

dilengkapi dengan penyekat dan bidet. 

Aspek pelayanan usaha spa pada kriteria klasifikasi 2 

yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain: ,” prosedur operasional standar (SOP), sub unsurnya adalah: 

1. Pelaksanaan sebelum perawatan: penyambutan tamu dimulai 

dengan salam, pengaturan waktu perawatan tidak mengganggu 

waktu sholat, terapis membaca doa untuk kesembuhan tamu 

ketika akan memulai perawatan, terapis menganjurkan klien untuk 

membaca doa. 

2. Pada saat pelaksanaan perawatan: terapis laki-laki melayani tamu 

laki-laki sedangkan terapis perempuan melayani tamu perempuan, 

terapis menghindari memandang dan menyentuh area sekitar 

organ intim dan terapi air (bath tub) digunakaan sendiri-sendiri 

dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. 

3. Pelaksanaan pasca perawatan diakhiri dengan doa dan salam, 
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penyediaan makanan dan minuman dalam kemasan bersertifikat 

halal dan penanganan keluhan tamu diselesaikan dengan 

musyawarah mufakat. 

Aspek pengelolaan usaha spa pada kriteria klasifikasi 2 

yang menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara 

lain:  

1. Organisasi, manajemen dan SDM, sub unsurnya adalah terapis, 

karyawan dan karyawati memakai seragam yang sopan, terapis 

muslimah dan karyawati muslimah memakai seragam yang sesuai 

ketentuan busana muslimah dan dan usaha spa memiliki kebijakan 

organisasi yaitu ada pernyataan tertulis bahwa usaha spa ini 

dikelola secara halal dan manajemen memastikan tidak terdapat 

penyimpangan terhadap pelayanan. 

2. Sarana dan prasarana, sub unsurnya adalah ruang sholat yang 

bersih dan terawat, tersedia perlengkapan ruang sholat, antara lain: 

arah penunjuk kiblat, jadwal waktu sholat dan perlengkapan 

sholat, tersedia pembatas antara ruang sholat laki-laki dan 

perempuan, tersedia Al-Quran dan terjemahan di ruang sholat, 

tersedia tempat wudhu yang bersih dan terawat dan terpisah 

antara laki-laki dan perempuan, toilet yang terpisah dengan tempat 

wudhu, instalasi air bersih untuk berwudhu dan saluran 

pembuangan bekas air wudhu yang berfungsi dengan baik.  

Unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi pada aspek produk, 

aspek pelayanan dan aspek pengelolaan usaha spa pada kriteria 

klasifikasi 3 hampir semuanya sama dengan kriteria klasifikasi 2, yang 

membedakan adalah pada kriteria klasifikasi 3 aspek pengelolaan di 

unsur organisasi, manajemen dan SDM ada tambahan sub unsur yaitu 

sub unsur kebijakan organisasi usaha spa memiliki account bank syariah, 

menggunakan asuransi syariah, mengeluarkan zakat bila keuntungan 

mencapai nizhab dan mengeluarkan pendapatan non halal. 
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Aspek Produk, Aspek Pelayanan dan Aspek Pengelolaan Usaha 

Biro Perjalanan Wisata 

Usaha biro perjalanan wisata dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu 

klasifikasi 1, klasifikasi 2 dan 3. Setiap klasifikasi diuraikan menjadi 3 

aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. 

Ketiga aspek yang masuk dalam usaha spa memiliki unsur dan sub 

unsur yang menjadi persyaratan yang seharusnya dipenuhi usaha biro 

perjalanan wisata untuk masuk dalam kriteria klasifikasi 1, klasifikasi 

2 dan klasifikasi 3. Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 

1 yang menjadi unsur dan sub unsur yang dipenuhi antara lain: 

1. Paket wisata halal, sub unsurnya adalah menyelenggarakan 

sekurang-kurangnya 1 (satu) paket wisata halal, paket wisata halal 

dibuat oleh staf yang telah mendapatkan pelatihan pariwisata halal, 

nama paket wisata halal menggunakan tambahan kata yang 

menunjukkan sebagai paket wisata halal dan/ atau paket yang 

ditujukan bagi pasar muslim, jadwal (itinerary) perjalanan 

mencantumkan jadwal pelaksanaan ibadah shalat. 

2. Jasa pramuwisata, sub unsurnya adalah pramuwisata yang 

disediakan telah mendapatkan pelatihan pariwisata halal. 

3. Pimpinan perjalanan wisata, sub unsurnya pimpinan perjalanan 

untuk paket wisata halal telah mendapatkan pariwisata halal. 

Aspek pelayanan usaha biro perjalanan wisata pada 

kriteria klasifikasi 1 yang menjadi unsur dan sub unsur yang 

seharusnya dipenuhi antara lain: ,” prosedur operasional standar 

(SOP), sub unsurnya adalah: penyambutan kedatangan tamu diawali 

dengan salam, penerimaan dan pelaksanaan panggilan telepon diawali 

dan diakhiri dengan salam, pemberian penjelasan tentang paket wisata 

halal yang disediakan atau ditawarkan menggunakan hotel 

(akomodasi), restoran dan spa halal, pemesanan dan/atau penjualan 

paket wisata halal, penanganan keluhan tamu dengan jalan 

musyawarah mufakat, pemberian hikmah dari daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam pelaksanaan perjalanan wisata, penggunaan pakaian 

yang sopan bagi karyawan, karyawati, pemandu pimpinan, dan 
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pimpinan perjalanan wisata.  

Aspek pengelolaan usaha biro perjalanan wisata pada 

kriteria klasifikasi 1 yang menjadi unsur dan sub unsur yang 

seharusnya dipenuhi antara lain:,” organisasi dan manajemen, dengan 

sub unsurnya adalah memiliki dan menerapkan kebijakan 

penyelenggaraan paket wisata halal dan memiliki data hotel atau 

akomodasi serta restoran atau rumah makan, daya tarik wisata dan spa 

halal.  

Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 2 yang 

menjadi unsur dan sub unsur yang seharusnya dipenuhi antara lain: 

1. Paket wisata halal, sub unsurnya adalah semua paket wisata yang 

dibuat dan diselenggarakan adalah paket wisata halal, paket wisata 

halal dibuat oleh staf yang telah mendapatkan pelatihan pariwisata 

halal, nama paket wisata halal menggunakan tambahan kata yang 

menunjukkan sebagai paket wisata halal dan/ atau paket yang 

ditujukan bagi pasar muslim, jadwal (itinerary) perjalanan 

mencantumkan jadwal pelaksanaan ibadah shalat. 

2. Jasa pramuwisata, sub unsurnya adalah pramuwisata yang 

disediakan telah mendapatkan pelatihan pariwisata halal. 

3. Pimpinan perjalanan wisata, sub unsurnya pimpinan perjalanan 

untuk paket wisata halal telah mendapatkan pelatihan pariwisata 

halal. 

4. Fasilitas penunjang, sub unsurnya adalah ruang shalat yang bersih 

dengan perlengkapannya, tempat berwudhu yang bersih, apabila 

ada ornamen patung, lukisan, dan hiasan, tidak mengarah pada 

kemusyrikan dan pornografi. 

Aspek pelayanan usaha biro perjalanan wisata pada 

kriteria klasifikasi 2 yang menjadi unsur dan sub unsur yang 

seharusnya dipenuhi antara lain: ,” prosedur operasional standar 

(SOP), sub unsurnya adalah: penyambutan kedatangan tamu diawali 

dengan salam, penerimaan dan pelaksanaan panggilan telepon diawali 

dan diakhiri dengan salam, pemberian penjelasan tentang paket wisata 

halal yang disediakan atau ditawarkan menggunakan hotel 
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(akomodasi), restoran dan spa halal, pemesanan dan/atau penjualan 

paket wisata halal, penanganan keluhan tamu dengan jalan 

musyawarah mufakat, pemberian hikmah dari daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam pelaksanaan perjalanan wisata, penggunaan pakaian 

yang sopan bagi karyawan, karyawati, pemandu pimpinan, dan 

pimpinan perjalanan wisata.  

Aspek pengelolaan usaha biro perjalanan wisata pada 

kriteria klasifikasi 2 yang menjadi unsur dan sub unsur yang 

seharusnya dipenuhi antara lain:  

1. Organisasi, manajemen dan SDM, sub unsurnya adalah kebijakan 

organisasi yang diberikan pernyataan tertulis bahwa biro 

perjalanan wisata dikelola secara halal, memiliki data hotel atau 

akomodasi, serta restoran atau rumah makan, daya tarik wisata dan 

spa halal, memiliki dan melaksanakan program pelatihan untuk 

peningkatan kompotensi sumber daya manusia yang memiliki 

muatan nilai islam, karyawati muslimah memakai seragam yang 

sesuai dengan panduan islam dalam berpakaian. 

2. Sarana dan prasarana sub unsurnya adalah ruang shalat yang 

bersih dengan perlengkapannya. 

Beberapa aspek produk pada kriteria klasifikasi 3 yang 

menjadi unsur dan sub unsur yang dipenuhi antara lain: 

1. Paket wisata halal, sub unsurnya adalah semua paket wisata yang 

dibuat dan diselenggarakan adalah paket wisata halal, paket wisata 

halal dibuat oleh staf yang telah mendapatkan pelatihan pariwisata 

halal, nama paket wisata halal menggunakan tambahan kata yang 

menunjukkan sebagai paket wisata halal dan/ atau paket yang 

ditujukan bagi pasar muslim, jadwal (itinerary) perjalanan 

mencantumkan jadwal pelaksanaan ibadah shalat. 

2. Jasa pramuwisata, sub unsurnya adalah pramuwisata yang 

disediakan telah mendapatkan pelatihan pariwisata halal. 

3. Pimpinan perjalanan wisata, sub unsurnya pimpinan perjalanan 

untuk paket wisata halal telah mendapatkan pelatihan pariwisata 

halal. 



 

180 | MES-2021 

 

4. Fasilitas penunjang, sub unsurnya adalah ruang shalat yang bersih 

dengan perlengkapannya, tempat berwudhu yang bersih. Apabila 

ada ornamen patung, lukisan, dan hiasan, tidak mengarah pada 

kemusyrikan dan pornografi. 

Aspek pelayanan usaha biro perjalanan wisata pada 

kriteria klasifikasi 3 yang menjadi unsur dan sub unsur yang 

seharusnya dipenuhi antara lain: ,” prosedur operasional standar 

(SOP), sub unsurnya adalah penyambutan kedatangan tamu diawali 

salam, penerimaan dan pelaksanaan panggilan telepon diawali dan 

diakhiri dengan salam, pemberian penjelasan tentang paket wisata halal 

yang disediakan dan ditawarkan menggunakan hotel ( akomodasi ), 

restoran dan spa halal, pemesanan dan/atau penjualan paket halal, 

penanganan keluhan tamu dengan jalan musyawarah mufakat, 

pemberian hikmah dari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 

pelaksanaan perjalanan wisata, penggunaan pakaian yang sopan bagi 

karyawan, karyawati, pemandu pimpinan, dan pimpinan perjalanan 

wisata. 

Aspek pengelolaan usaha biro perjalanan wisata pada 

kriteria klasifikasi 3 yang menjadi unsur dan sub unsur yang 

seharusnya dipenuhi antara lain:  

1. Organisasi, manajemen dan SDM, sub unsurnya adalah kebijakan 

organisasi yang diberikan pernyataan tertulis bahwa biro 

perjalanan wisata dikelola secara halal, memiliki data hotel atau 

akomodasi, serta restoran atau rumah makan, daya tarik wisata dan 

spa halal, transaksi menggunakan akad yang sesui dengan syariah, 

memiliki account bank syariah, menggunakan asuransi syariah, 

mengeluarkan zakat bila keuntungan memenuhi nishab zakat dan 

biro perjalanan wisata milik muslim, mengeluarkan pendapatan 

non halal, memiliki data hotel atau akomodasi, serta restoran atau 

rumah makan, daya tarik wisata dan spa halal, memiliki dan 

melaksanakan program pelatihan untuk peningkatan kompotensi 

sumber daya manusia yang memiliki muatan nilai Islam dan 

karyawati muslimah memakai seragam yang sesuai dengan 
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panduan Islam dalam berpakaian. 

2. Sarana dan prasarana, sub unsurnya adalah ruang sholat yang 

bersih dengan perlengkapannya 
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ASAR MODAL merupakan salah satu intrumen keuangan 

yang mempertemukan antara pihak yang menyediakan 

modal (investor) dengan pihak yang mebutuhkan modal 

(pengusaha). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik 

dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Selain dari itu, di pasar 

modal diperjual belikan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, 

waran, right, opsi (put or call). 

Menurut undang-undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal 

dikenal juga dengan nama bursa efek. Menurut undang-undang 

nomor: 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan 

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan 

beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di 

antara mereka. Dengan demikian obyek yang diperdagangkan di pasar 

modal adalah berupa efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat 

pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda 

bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak 

berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 

   Sebagai tuntutan dalam mendukung Industri Halal di 

Indonesia, dibutuhkan dukungan lembaga keuangan yang sesuai 

syariat Islam. Dalam pengembangan industri halal, diperlukan 

P 
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dukungan semua ekosistem yang terlibat dalam industri halal harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariat Islam. Salah satu institusi 

keuangan yang diharapkan dapat mengambil bagian dan memberikan 

konstribusi dalam pengembangan indusri halal di Indonesia adalah 

Pasar Modal Syariah. Pada tahun 1997 pemerintah mulai 

memperkenalkan produk syariah di pasar modal indonesia ditandai 

dengan peluncuran produk Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh 

PT. Danareksa Investment Management. Namun produk syariah di 

pasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada 14 

Maret 2003, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan 

LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapepam 

dan LK (saat ini tugas dan fungsinya diambil alih oleh Otoritas Jasa 

Keuangan) dan DSN-MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat 

terhadap pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia 

yang menyepakati adanya pola hubungan koordinasi, konsultasi, dan 

kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka 

akselerasi pertumbuhan produk keuangan syariah. 

Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia 

Prinsip Islam di Pasar Modal Syariah Indonesia merujuk pada 

Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip 

Syariah di Pasar Modal adalah : “Prinsip-prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, baik 

fatwa yang ditetapkan dalam peraturan OJK maupun fatwa yang telah 

diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa di 

maksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan 

OJK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI”. 

   Pasar Modal Syariah di Indonesia mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah saham maupun dari sisi 

kapitalisasi saham syariah. Jumlah saham syariah mengalami 

peningkatan secara signifikan mencapai 440 saham dari total saham 
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sebanyak 739. Demikian pula dari aspek kapitalisasi pasar saham 

syariah secara konsisten mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. 

Data per-juli 2021 nilai kapitalisasi saham syariah mencapai 3.429 

trilyun dari 7.234 trilyun nilai total saham.  

Pengertian Pasar Modal Syariah dan prinsip islam di pasar 

modal 

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai 

pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan 

transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, 

perjudian, dan spekulasi. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang 

seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek 

yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip 

Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar 

dan Efek yang ditransakskan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di 

pasar modal 

Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek 

sebagaimana dimaksud dalam pertauran perundang-undangan di 

bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan 

perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip 

syariah. Pasar Modal Syariah adalah Pasar Modal beserta seluruh 

mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang 
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diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah 

sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.  

Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah 

apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. Efek syariah 

mencakup saham syriah, obligasi syariah, Reksadana Syariah, Kontrak 

Investasi Kolektif Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan Surat 

Berharga Lainnya yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Saham 

Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi 

kriteria syariah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak 

istimewa. Dengan demikian pasar modal syariah secara sempit dapat 

diartikan sebagai pasar yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam 

kegiatan transaksinya dan terlepas dari riba, perjudian, spekulasi, dan 

lain sebagainya, sehingga pasar modal syariah secara prinsip berbeda 

dengan pasar modal konvensional. 

 Prinsip Islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip 

yang menjadi variable atau syarat utama terbentuknya pasar modal 

secara syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal 

terdiri atas pelarangan Riba, Gharar, Maysir (Judi) dan Kehalalan 

Barang. (Islamic Capital Market Fact Finding Report –IOSCO 2004). 

1. Riba, suatu tambahan dalam transaksi Efek yang ditetapkan 

atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari transaksi tersebut. 

2. Gharar, suatu ketidakjelasan/ketidakpastian dalam suatu akad, 

baik mengenai kualitas, kuantitas dan penyerahan obyek akad 

3. Maysir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur 

untung-untungan, penipuan atau manipulasi. 

4. Kehalalan barang, barang dan jasa yang menjadi objek 

transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang 

atau jasa dapat dikarenakan zatnya ( Haram Li Dzatihi), bukan 

karena zatnya (Haram li Ghairihi) dan karena keberadaannya. 

 

Dasar Hukum Pasar Modal Dalam Islam 
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Dasar hukum Islam yang menjadi pertimbangan dalam 

pembentukan Pasar Modal Syariah adalah Firman Allah SWT dalam 

Al-Qur’an, Hadist Nabi SAW, Kaidah Fiqih, dan Pendapat Ulama, 

yaitu: 

1) Firman Allah SWT. 

Beberapa fiman Allah SWT dalam Al-Qur’an yang 

menjadi dasar hukum islam dalam pembentukan Pasar Modal 

Syariah, antara lain: QS. Al-Baqarah [2] 275: Artinya: 

 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 

Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua 

belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan 

salah satu pihak. 

QS. Al-Baqarah [2] 278-279 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 

kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu 

pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS. Al-

Baqarah. 

QS. An-Nisaa’ [4]: 29 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”. 

2) Hadis Nabi SAW 

Beberapa hadis Nabi SAW, yang menjadi landasan dalam 

pembentukan pasar modal syariah, antara lain: 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubaidah bin Shamit, 

Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya). 
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“Janganlah kamu menjual sesutu yang tidak ada padamu”. (HR. Al-

khomsah dari Hukaim bin Hizam). 

“Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal 

(menetapkan) dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu 

yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan 

sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Alkhomasah dari Amr bin Syu’aib 

dari ayahnya dari kakenya). 

“Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar.”(HR. 

Al Baihaqi dari Ibnu Umar). 

“Rasulullah SAW melarang (untuk) melakukan penawaran palsu”. 

(Muttafaq ‘alaih) 

“Nabi SAW melarang pembelian ganda pada suatu transaksi pembelian”. 

(HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i). 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; 

dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Al-

Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 

“Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala berfirman: “Aku adalah pihak 

ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak 

menghianati yang lainnya, maka, apabila salah satu pihak menghianati 

yang lain, akupun meninggalkan keduanya”. (HR. Abu Dawud, al-

Daraquthni, al-hakim, dan al-Baihaqi). 

“Dari Ma’mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah 

melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang 

bersalah”. (HR. Muslim) 

3) Kaidah Fiqih: 

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak 

ada dalil yang mengharamkannya.” 
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“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa 

seizinnya.” 

Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia 

Seperti yang tertuang dalam definisi Prinisp Syariah di Pasar 

Modal Indonesia, maka yang menjadi acuan regulasi dalam penerapan 

Pasar Modal Syariah di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah 

Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Peraturan 

OJK (POJK) terkait Pasar Modal Syariah. Beberapa fatwa DSN-MUI 

terkait pasar modal syariah terdiri dari 5 fatwa, yang meskipun fatwa 

sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI 

adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah 

Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 24 fatwa DSN-MUI yang 

berhubungan dengan pasar modal syariah. 4 fatwa DSN-MUI yang 

menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah: 

1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah 

2. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang 

Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syariah di Bidang Pasar Modal 

3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang 

Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek 

Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. 

4. Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang 

Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa 

Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta 

Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu 

5. Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang 

Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan 

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat 

Ekuitas di Bursa Efek. 

 Selain Fatwa DSN-MUI mekanisme pelaksanaan pasar 

modal syariah di Indonesia juga diatur oleh peraturan otoritas 
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jasa keuangan (OJK). Sampai saat ini paling kurang terdapat 

aturan OJK yang mengatur tentang Pasar Modal Syariah di 

Indonesia, antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efek Syariah di Pasar Modal Syariah 

Efek syariah adalah objek transaksi (mabi’) yang merupakan 

produk investasi yang memenuhi prinsip Islam dan dapat 

diperjualbelikan di Pasar Modal Syariah. Berdasarkan peraturan OJK 

definisi Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya 

yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, aset yang menjadi 

landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau aset yang 

terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dengan demikian setiap Efek 

yang diatur dalam UUPM, dapat dijadikan Efek syariah selama 

memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal. 

 

 

Jenis Efek Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia 

1. Saham syariah (440 saham) : Saham syariah adalah Efek berbasis 

ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham 

syariah adalah kepemilikan perusahaan. 
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2. Reksa dana syariah (293 reksa dana) : Reksa dan syariah adalah 

Efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui 

penerbitan produk reksa dana yang memenuhi prinsip Islam. 

Portofolio aset yang menjadi objek investasi reksa dana syariah 

harus Efek syariah. 

3. Exchange traded fund syariah (ETF syariah) (3 ETF) : Exchange 

Traded Fund Syariah (ETF Syariah) adalah reksa dana syariah 

berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di 

Bursa Efek. 

4. Sukuk (214 sukuk) : Sukuk adalah Efek syariah berbasis 

sekuritiasasi asset dan termasuk ke dalam Efek pendapatan tetap. 

Salah satu variable penting dalam sukuk adalah aset yang menjadi 

dasar penerbitannya (underlying asset) harus memenuhi prinsip 

syariah /aset halal. 

5. Efek beragun aset syariah (EBA/EBA-SP) : EBA syariah adalah 

salah satu jenis Efek syariah pendapatan tetap berbentuk 

sekuritisasi aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritisasi 

dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. EBA syariah 

dibagi menjadi dua jenis: EBA Syariah Kontrak Investasi 

Kolektif (KIK-EBAS) dan EBA Syariah Surat Partisipasi (EBA-

SP). 

6. Dana investasi real estate syariah (DIRE KIK SYARIAH) : 

DIRE Syariah adalah Efek syariah yang mengumpulkan dana 

investor untuk diinvestasikan pada real estat, aset yang berkaitan 

dengan real estat atau kas/setara kas yang memenuhi prinsip 

Islam. 

 

Investasi Saham Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia 

  Untuk memudahkan pelaku pasar dalam berinvestasi dan 

melakukan transaksi saham syariah, baik untuk keperlian investasi 

reksa dana syariah maupun portofolio lainnya, OJK telah 
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mengeluarkan peraturan tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah 

(DES) sejak tahun 2007. DES adalah kumpulan Efek yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DES ditetapkan 

oleh OJK atau penerbit DES selain OJK yang mendapat izin atau 

persetujuan OJK. DES diterbitkan setiap 6 bulan sekali yaitu setiap 

bulan Mei dan November. 

Seleksi saham syariah terdiri atas dua kriteria utama, yaitu 

jenis usaha dan cara perusahaan mengelola usahanya. Jenis usaha 

merujuk kepada halal atau haramnya produk atau barang/jasa yang 

dihasilkan perusahaan, sedangkan cara pengelolaan perusahaan 

merujuk pada berapa besar komposisi riba dalam keuangan 

perusahaan. Ketentuan seleksi saham syariah ini diatur dalam 

peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017Tentang Kriterita dan 

Penerbitan Daftar Efek Syariah. 

Selanjutnya untuk memonitor kinerja saham syariah di pasar 

modal Indoenesia, juga ditetapkan index saham syariah di Indonesia. 

Indeks saham syariah adalah variable yang menunjukkan kinerja 

saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah 

merupakan indicator pembanding dan pengukur kinerja portofolio 

saham syariah. Terdapat 4 indeks saham syariah di pasar modal 

Indonesia yaitu: 

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) : ISSI adalah indeks 

komposit yang terdiri dari seluruh saham syariah tercatat di BEI. 

Seluruh saham syariah tercatat yang masuk dalam DES otomatis 

dihitung dalam perhitungan ISSI 

2. Jakarta Islamic Index (JII) : JII adalah indeks saham syariah 

yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada 

tanggal 3 AGUSTUS 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 

saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. BEI menentukan 

dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII 

sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti 

jadwal review DES oleh OJK 

3. Jakarta Islamic Index 70 (JII70) : JII70 adalah indeks saham 
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syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. 

Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid 

yang tercatat di BEI. BEI menentukan dan melakukan seleksi 

saham syariah yang menjadi konstituen JII70 sebanyak dua kali 

dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES 

oleh OJK 

4. IDX-MES BUMN 17 : Indeks yang mengukur kinerja harga dari 

17 saham syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan 

kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental 

perusahaan yang baik. IDX-MES BUMN 17 merupakan kerja 

sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perkumpulan 

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). 

Fungsi Pasar Modal Syariah 

   Menurut Soemitra dalam Mardani (2015) Fungsi pasar modal 

syariah diantaranya: 

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan 

bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 

2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahmnya guna 

mendapatkan likuiditas. 

3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk 

membangun dan mengembangkan lini produksinya. 

4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek 

pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal 

konvensional. 

5. Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh 

kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. 

Potensi industri halal di Indonesia  
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     Potensi indutri Halal di Indonesia cukup besar. Jumlah 

penduduk muslim Indonesia yang telah mencapai 207 juta jiwa 

(sensus 2010) atau mewakili 13% dari jumlah populasi muslim dunia, 

serta total belanja produk halal domestik yang terus bertumbuh 

hingga mencapai kisaran USD 218,8 miliar (2017), atau sekitar 22% 

terhadap total PDB Indonesia. State of Global Islamic Economy 

Report 2019/2020 menyebutkan bahwa Indonesia kini berada di 

peringkat 1 negara di dunia sebagai konsumen halal makanan halal, 

peringkat 2 dunia sebagai konsumen kosmetik halal, dan peringkat 4 

dunia sebagai konsumen obat-obatan halal. 

Pemerintah saat ini sudah memiliki Masterplan Ekonomi 

Syariah yang berisikan tentang strategi Induk Pengembangan 

Ekonomi Syariah Indonesia yang terdiri dari empat pilar : (1) 

Penguatan Rantai Nilai Halal, (2) Penguatan Keuangan Syariah, (3) 

Penguatan UMKM, (4) Penguatan Ekonomi Digital. Secara industrial, 

sector yang akan dikembangkan antara lain Pangan, Pariwisata, 

Kosmetik, Obat, Pakaian, Enerji dan Media. Saat ini populasi 

penduduk Muslim dunia sudah mencapai 1.6 milyar atau 25% dari 

populasi dunia, yang tersebar di banyak Negara, termasuk di 56 negara 

yang mayoritas Muslim dengan total GDP mencapai USD 6.7 triliun. 

 

 

(Sumber: State of the Global 

Islamic Economy 2014-

2015 Report). 

Secara nilai, belanja pasar produk halal dunia di tahun 2023 

akan sesuai dengan Gambaran berikut, yang akan di dominasi oleh 
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Makanan (43%), Media (23%), Pakaian (23%), Pariwisata (8%). Obat 

(7%) dan Kosmetika (5%).  

Industri halal bukan hanya berhubungan dengan produk yang 

sesuai dengan syariah, tapi juga terkait dengan Gaya hidup halal 

menjadi praktik hidup terbaik berdasarkan nilai-nilai yang bersumber 

dari ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Walaupun 

bersumber dari nilai-nilai Islam, gaya hidup halal dapat diterapkan 

oleh siapapun karena sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Meskipun 

halal berkaitan dengan kekhususan umat Muslim dalam konsumsi dan 

penggunaannya, produk halal tidak hanya diperuntukkan bagi Muslim, 

tetapi dapat diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.  

Pengembangan industri halal harus dimulai dari penguatan 

rantai nilai halal (halal value chain). Rantai nilai halal merupakan 

tahapan yang harus diperhatikan dalam membangun industri halal, 

mulai dari input hingga outcome-nya dalam industri halal. Penguatan 

rantai nilai halal ini dalam “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 

2019-2024”, yang meliputi beberapa sektor, seperti industri makanan 

dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan 

rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Dalam 

mengembangkan Indusri Halal, harus dimulai dari pengembangan 

Ekosistem industri halal yang melibatkan semua stakeholder, 

sehingga pengembangan industri halal bisa menghasilkan hasil yang 

lebih komprehensip. Peran lembaga keuangan, khsusunya pasar 

modal diharapkan dapat dan sektor usaha merupakan komponen 

penting dan strategis dalam mendorong dan mendukung Akselerasi 

Industri Halal di Indonesia.  
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IGITALISASI ATAU REVOLUSI INDUSTRI 4.0 dalam 

era modernitas memberikan dampak terhadap berbagai 

tatanan kehidupan manusia, termasuk didalamnya masalah 

budaya. Robert Samuel (2010:30) mengatakan bahwa 

digitalisasi membantu untuk membentuk tahapan budaya baru dalam 

masyarakat yang disebut automodernity. Konsep automodernity secara 

singkat merupakan tahapan akulturasi budaya atau pergeseran budaya 

sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dengan kata lain, proses digitaliasi Industri 4.0 dapat 

menggeser budaya dalam masyarakat modern menjadi budaya baru. 

Secara sederhana, budaya yang berkembang dalam masyarakat saat ini 

sebagai akibat dari automodernity disebut budaya global. Budaya ini 

memiliki karakteristik berupa penyatuan budaya atau gaya hidup 

masyarakat sebagai akibat dari kemajuan teknologi. 

Automodernity atau pergeseran budaya sebagai dampak proses 

digitalisasi Indusrti 4.0 merupakan peluang bagi konsep halal lifestyle 

menjadi budaya. Halal lifestyle dapat diwujudkan menjadi budaya baru 

melalui gerakan digitalisasi akses berbagai kebutuhan manusia 

misalnya produk makanan dan minuman halal, keuangan Islam, 

perjalanan halal, busana sopan, media dan rekreasi halal serta farmasi 

dan kosmetik halal. Dengan begitu, proses digitalisasi akan membantu 

akulturasi budaya global menjadi budaya halal lifestyle. 

Menurut salah satu Professor yaitu Jonathan AJ Wilson, 

seorang ahli di bidang marketing, khususnya pasar halal di London, 

mengatakan halal is a brand sedangkan menurut 

profesor marketing dari Kellog School of Management Alexander 

Chernev, halal is a lifestyle branding. Lebih dari itu Arancha Gonzalez 

D 
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sebagai Executive Director International Trade Center mengatakan halal is 

a business opportunity.  

Selain itu, halal juga dapat didefinisikan sebagai standar 

kualitas yang sesuai dengan hukum Shariah Islamiyah dan digunakan 

pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim. Produk dan 

jasa halal dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap 

hukum Shariah Islam.  

Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan 

berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja. 

Konsumen produk halal yang berasal dari negara dengan penduduk 

muslim minoritas mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

dalam beberapa tahun belakangan. Kualitas produk halal, atau biasa 

dikenal dengan Halalan Thoyyiban, menjadi alasan umat non Muslim 

untuk menggunakan produk-produk halal karena terdapat jaminan 

kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai 

produksi (from farm to plate). 

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi 

Syariah adalah halal lifestyle, yakni sebuah gaya hidup yang 

mengamati dan selaras dengan gaya hidup sesuai prinsip syariah 

atau ethical yang dapat diterapkan oleh siapa saja dari segala usia, 

termasuk para milenials yang kini turut berperan dalam 

memperkenalkan tren lifestyle tersebut diantaranya adalah: 

1. Makanan dan Minuman Halal 

Dua hal tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap insan. 

Bagi Muslim, makanan dan minuman halal adalah keharusan, karena 

konsumsi keduanya menggambarkan ketaatan kepada Sang Pencipta 

Seperti dalam Surat An-Nahl (16): 114, menyebutkan keharusan 

mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. 

Konsumsi dua hal tadi yang mengandung dua nilai tadi akan 

mempengaruhi kualitas nutrisi dan kejernihan hati yang menentukan 

sikap. Makanan halal di negeri ini berlimpah ruah, terutama di daerah 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 
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2. Pariwisata Halal 

Hal satu ini menjadi daya tarik berbagai negara di dunia. Mesi 

bukan mayoritas Muslim, seperti sejumlah negara di Eropa, mereka 

kini mengembangkan pariwisata halal. Ini adalah genre turisme yang 

ramah Muslim. Hal tersebut mencakup destinasi ramah Muslim, 

yaitu ada kandungan sejarah atau nilai Islam di dalamnya, seperti 

alHambra di Granada, dan berbagai situs warisan dinasti Islam di 

sana. Lainnya adalah pelayanan yang ramah Muslim, seperti hotel 

yang menyediakan perangkat alat shalat, arah kiblat, Alquran, dan 

tentu saja makanan halal. 

3. Fashion Muslim 

Busana Muslim menjadi daya tarik para perancang dan umat 

Islam di berbagai belahan dunia. Mereka menginginkan gaya elegan 

yang mempercantik penampilan, sehingga menambah percaya diri. 

Indonesia kini menjadi acuan perkembangan hal tersebut. Sejumlah 

perancang busana Muslim lahir dan tumbuh di negeri ini. Komunitas 

hijab juga bermunculan sebagai perkumpulan yang memperhatikan 

dan mengonsumsi berbagai busana Muslim terbaru. Tren ini menjadi 

ajang silaturahim yang mempererat persaudaraan dan melahirkan 

gagasan dan gerakan yang mendukung perkembangan tren busana 

Muslim dunia. Interaksi mereka berlangsung secara tatap muka dan 

juga daring melalui media sosial. 

4. Pariwisata Halal 

Pariwisata sebagai core economy Indonesia memiliki banyak 

keunggulan kompetitif dan komparatif, yaitu: pertama, pariwisata 

sebagai penghasil devisa terbesar. Industri pariwisata diproyeksikan 

menyumbang devisa terbesar di Indonesia sebesar US$20 miliar pada 

tahun 2019. Pada tahun 2017, sektor pariwisata menghasilkan 

US$12,5 milyar devisa dari US$15,2 miliar total devisa yang 

dihasilkan Indonesia. Kedua, pariwisata Indonesia ditargetkan 

menjadi yang terbaik di kawasan regional bahkan melampaui 

ASEAN dengan pesaing utama Thailand yang memiliki devisa 
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pariwisata lebih dari US$40 miliar. Ketiga, Country Branding “Wonderful 

Indonesia”, menempati ranking 47 dunia. 

5. Farmasi dan Kosmetik Halal 

Produk obat-obatan dan kosmetik kini semakin menjadi daya 

tarik jika berlabel halal. Muslim Indonesia enggan mengonsumsi dua 

produk itu jika di dalamnya terdapat kandungan zat yang tidak halal.  

Industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam 

beberapa tahun ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat 

Muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara 

dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi indikator 

universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup (Gillani, 

Ijaz, & Khan, 2016). Halal biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal 

terkait kebendaan saja. Namun demikian, dalam Islam halal 

mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa disebut dengan 

Muamalah. 

Populasi muslim memiliki pertumbuhan tercepat sebagai 

segmen konsumen di pasar global. Jika ada perusahaan yang tidak 

melek dan membidik segmen ini, mereka dianggap kehilangan 

peluang yang besar. Bagaimana tidak, menurut data International Trade 

Center tahun 2019, 25% dari 7,6 miliar populasi dunia ialah konsumen 

muslim dengan total spending sekitar US$ 1,9 triliun. Aset dari dunia 

keuangan Islam pun telah mencapai US$ 2,88 triliun seperti yang 

disampaikan oleh Global Islamic Economy Report (GIER) tahun 2020-

2021. 

Tabel Prospek Ekonomi Islam Global (US$ Miliar) 

No Sektor 
Jumlah 

Tahun 2019 
Proyeksi 

Tahun 2024 
Peningkat-

an (%) 

1 
Makanan 

Halal 
170 1.380 3.5 

2 
Keuangan 

Islam 
2.880 3.690 5 
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3 Travel 194 208 1.4 

4 Fashion 277 311 2.4 

5 
Media dan 

Rekreasi 
222 270 3.9 

6 Farmasi 94 105 2.3 

7 Kosmetik 66 76 2.9 

Sumber: Global Islamic Economy Report 2020-2021 

Berdasarkan tabel di atas menurut laporan Global Islamic 

Economic Report tahun 2019 hingga tahun 2024, konsumsi akan halal 

food, produk keuangan Islam, travel, fashion, media & rekreasi, 

kesehatan, serta kecantikan masing-masing akan tumbuh menjadi 

US$1,380 triliun, US$3,690 triliun, US$ 208 miliar, US$311 miliar, 

US$270 miliar, US$105 miliar, dan US$76 miliar. Jika melihat jumlah 

penduduk muslim dunia yang berjumlah 1,8 miliar, menurut riset Pew 

Research Center diproyeksikan pada 2050 akan bertambah menjadi 2,76 

miliar. Artinya, nanti 29% penduduk dunia beragama Islam. Artinya 

bahwa potensi halal life style kedepannya akan terus berkembang. 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 

Muslim mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa (Global 

Islamic Economy Report 2018-2019). Ini adalah ukuran pangsa pasar 

produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Menurut 

laporan yang sama, Indonesia termasuk 10 besar konsumen pada 

setiap sub-sektor dalam industri halal. 

1. Rinciannya adalah sebagai berikut: (1) Peringkat pertama pada 

top muslim food expenditure,  

2. Peringkat kelima pada kategori top muslim travel expenditure.  

3. Peringkat ketiga pada top muslim apparel expenditure. 

Namun, pada kelima industri tersebut, Indonesia menempati 

posisi 10 besar menurut pemeringkatan Global Islamic Economy (GIE) 

Index hanya pada kategori pariwisata halal dan fesyen Muslim. 

Kondisi industri syariah di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa 
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sebagian besar konsumsi produk yang sesuai syariah atau halal di 

Indonesia masih dipasok dari produk-produk impor. Pasokan produk 

halal yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam 

negeri juga secara tidak langsung mempengaruhi neraca perdagangan 

Indonesia yang saat ini terus mengalami peningkatan defisit. 

Secara keseluruhan, konsumsi industri halal di Indonesia 

pada tahun 2017 mencapai lebih dari USD 200 miliar atau lebih dari 

36 persen dari total konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit 

yang melayani rumah tangga. Angka ini juga mencapai lebih dari 20 

persen dari total PDB Indonesia. Dari USD 200 miliar yang 

disumbang oleh konsumsi industri halal di Indonesia, sebanyak USD 

169,7 miliar 984,85 persen) disumbang oleh konsumsi makanan halal. 

Meskipun demikian, dalam hal produksi makanan halal, Indonesia 

masih belum menempati posisi 10 besar peringkat GIEI sejak tahun 

2014.  

Berdasarkan peringkat Global Islamic Economic, Indonesia 

memiliki kecenderungan stagnan di peringkat 10 sejak tahun 2014 

hingga 2018. Bahkan pada 2017, peringkat GIEI Indonesia menurun 

satu peringkat menjadi urutan ke-11. Stagnansi ini disebabkan enam 

sektor industri halal yang menjadi bagian dalam pengukuran 

kompositnya, antara lain halal food, islamic finance, halal travel, modest 

fashion, halal media & recreation, dan halal pharmaceuticals dan cosmetics. 

Sektor makanan halal, kemudian media dan rekreasi ramah 

Muslim di Indonesia secara konsisten tidak pernah memasuki 

peringkat 10 besar GIEI sejak pelaporannya tahun 2014-2018. 

Bahkan skornya menurun pada 2018. Sementara itu, meskipun sektor 

keuangan Islam selalu berada di peringkat 10 besar, namun progress 

yang diberikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir relatif 

stagnan pada peringkat kesembilan dan kesepuluh.  

Kenaikan peringkat yang cukup signifikan terlihat pada 

sektor pariwisata halal yang menempati peringkat empat pada tahun 

2017 dan 2018. Dibandingkan selama tiga tahun sebelumnya, 

Indonesia belum menembus peringkat sepuluh besar. Hal ini diikuti 
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sektor fesyen terkini dengan kenaikan peringkat yang sangat tajam 

menjadi peringkat dua pada tahun 2018.  

Sedangkan pada tahun sebelumnya sejak 2014, sektor ini 

belum pernah masuk dalama peringkat 10 besar. Namun, kenaikan 

peringkat kedua sektor di atas tidak diimbangi dengan perkembangan 

sektor farmasi dan kosmetika halal yang justru keluar dari peringkat 

10 besar pada tahun 2018 setelah empat tahun sebelumnya 

menempati peringkat ketujuh dan kedelapan. Stagnansi Indonesia 

dalam peringkat laporan komposit weighted index industri halal 

dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas produksi komoditas halal 

nasional, di saat angka konsumsi relatif tinggi.  

Hal ini menyebabkan Indonesia hanya menjadi target pasar 

produk halal dunia, namun belum mampu menjadi pusat produksi 

barang dan jasanya. Dua sektor yang tidak pernah memasuki 

peringkat 10 besar, satu sektor yang stagnan, serta lainnya dengan 

peringkat yang menurun, menjadi faktor Indonesia belum mampu 

menembus peringkat yang lebih baik dari ranking 10 walaupun dua 

sektor lainnya memiliki peringkat yang meningkat. 

Salah satu sektor pada industry halal saat ini yang paling 

sering kita temui ialah pada sektor makanan dan fashion bernuansa 

Islami kian diminati. Hal ini dibuktikan dari pertumbuhan pangsa 

pasar sektor halal value chain (HVC) yang meningkat dari tahun ke 

tahun menurut catatan Bank Indonesia (BI). sektor HVC memberi 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik yang tercatat 

pada tahun 2020 lalu mencapai 24,86%. 

Adanya respon dan demand pasar yang meningkat akan 

produk halal lifestyle tersebut, juga mendorong pelaku usaha e-

commerce khususnya di bidang transportasi untuk ikut mengambil 

porsi pasar yang masih terbuka luas seiring proses akseptasi gaya 

hidup halal yang masih berlanjut. 

Demikian halnya yang dialami sektor keuangan berbasis 

Syariah, pangsa pasar perbankan Syariah juga kian berkembang dari 

tahun ke tahun. Menurut data yang dikeluarkan Otoritas Jasa 
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Keungan (OJK) di bulan Januari 2021, menunjukkan bahwa aset 

Keuangan Syariah telah bertumbuh 14,2%. Konsep keuangan non-

riba kian diminati memberikan rasa nyaman dan keunggulan 

tersendiri bagi pengguna/nasabah tanpa memandang agama. 

Potensi pertumbuhan industri keuangan Syariah masih 

menjanjikan dan berpotensi untuk terus bertumbuh, apalagi jika 

seluruh pelaku usaha di sektor-sektor tersebut dapat bersinergi dan 

berkolaborasi dengan efektif, sehingga mampu berkontribusi positif 

bagi perekonomian nasional tanah air. 

Kemajuan teknologi digitalisasi juga memainkan peran 

penting khususnya sejak pandemic dimulai awal tahun lalu hingga kini 

membentuk pola konsumsi ditengah masyarakat yang serba online 

juga mendorong sektor keuangan untuk berlomba-lomba memenuhi 

kebutuhan masyarakat tersebut,  

Sektor keuangan Syariah pun masih dapat mengembangkan 

sayapnya melalui berbagai bidang usaha atau bisnis lainnya, seperti 

pariwisata, media, supply chain, obat-obatan dan lainnya yang 

memberikan kesempatan bagi sektor-sektor tersebut untuk 

memenuhi tanggung jawab sosial dengan menekankan nilai unik dan 

berkelanjutan yang mempunyai efek positif di masyarakat. 

Untuk mencapai hal itu, tentunya dibutuhkan perumusan 

strategi bisnis yang tepat sasaran dan menciptakan kolaborasi yang 

kuat antar berbagai stakeholder seperti regulator, tenaga ahli, dan 

pelaku industri berbasis Syariah untuk bersama-sama menghadapi 

tantangan dan mengembangkan potensi pasar serta meningkatkan 

akseptasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Syariah. 

Lahirnya ekonomi digital berkembang secara dinamis seiring 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin 

mengglobal di dunia ini. Sejarah dari pada ekonomi dunia. Ekonomi 

digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia. Menurut 

Dalle sejarah ekonomi dunia telah melalui empat era dalam hidup 

manusia yaitu era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi 
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industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi 

multinasional. Empat gelombang ekonomi sebelumnya berkarakter 

eksklusif dan hanya bisa dijangkau oleh kelompok elite tertentu. 

 Gelombang ekonomi digital hadir dengan topografi yang 

landai, inklusif, dan membentangkan ekualitas peluang. Karakteristik 

ini memiliki konsep kompetisi yang menjadi spirit industri yang 

dengan mudah terangkat oleh para pelaku startup yang 

mengutamakan kolaborasi dan sinergi. Karena itu pula ekonomi 

digital merupakan “sharing economy‟ yang mengangkat banyak usaha 

kecil dan menengah untuk memasuki bisnis dunia. Saat ini pemerintah 

sedang mencanangkan Indonesia sebagai largest digital economy dan 

ditargetkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.  

Salah satu landasan pembangunan nasional dalam 

pencanangan ini adalah sektor digital. Pemerintah menargetkan 

transaksi ecommerce mencapai senilai US$ 130 miliar dan menciptakan 

1000 teknopreneur dengan nilai bisnis US$ 10 miliar pada tahun 2020. 

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan peta jalan membuka akses 

berbagai macam sektor bisnis untuk masuk, bergabung, dan 

memperkuat bangunan ekosistem ekonomi digital. Salah satunya 

dengan mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi digital di 

Indonesia serta benchmark e-cmommerce negara-negara lain.  

Tidak dipungkiri beragam masalah dalam pencapaian target 

ini cukup banyak, diantaranya perubahan model bisnis berbagai 

sektor dari konvensional ke digital. Faktor sosiokultur masyarakat 

yang tidak dengan cepat dapat mengadopsi sistem ekonomi digital. 

Faktor lain adalah kendala yang dialami pelaku startup, masalah 

internasionalisasi (perusahaan-perusahaan nasional yang diakusisi 

oleh perusahaan asing), perlindungan konsumen, serta regulasi dari 

transaksi online itu sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan 

peningkatan yang memuaskan. Persentasenya pada sektor informasi 

dan komunikasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkisar pada 5 persen. Dari 2013 hingga 2017, transaksi digital di 
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Indonesia telah tumbuh sebanyak 169 persen dari Rp 49 triliun ke Rp 

132 triliun. Pertumbuhan paling tinggi didominasi oleh transaksi 

melalui aplikasi ponsel cerdas yang tumbuh sebesar 383 persen sejak 

2013.  

Transaksi untuk retail melalui aplikasi yang sama tumbuh 

paling tinggi sebesar 2.437 persen dari Rp 1 triliun pada 2013 hingga 

Rp 38 triliun pada 2017. 5 Berdasarkan perhitungan BPS, kontribusi 

ekonomi digital terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat. 

Persentasenya mencapai 3,61 persen pada 2016. Kemudian 

meningkat menjadi 4 persen pada 2017. Pertumbuhan ini 

diperkirakan akan terus terjadi hingga mencapai 10 persen dari total 

nilai PDB Indonesia pada 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mengeluarkan data untuk teknologi finansial (financial technology/ fintech) 

berbentuk P2P lending. Pertumbuhan aset dari perusahaan P2P ini 

meningkat signifikan sepanjang 2018. Pada September 2018, terdapat 

67 perusahaan teknologi finansial yang terdaftar di OJK. Dua 

perusahaan di antaranya merupakan kategori syariah, yaitu PT 

Ammana Fintek Syariah dan PT Dana Syariah Indonesia. 

Pada bisnis yang kita jalankan, sarana pemasaran benar-benar 

menjadi salah satu strategi kondusif, ibarat kita memiliki bisnis 

apapun, kita perlu memasarkannya se-efektif mungkin jika ingin laku 

di pasaran. Teknologi dan komunikasi pastinya sangat membantu 

dalam memperluas jangkauan calon konsumen, media social 

khususnya pada media online menjadikan yang jauh semakin dekat, 

memudahkan orang dari berbagai dunia bisa dijangkau dengan cepat. 

Karena social media memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pertumbuhan bisnis. Apalagi di Indonesia sudah lama menjadi negara 

dengan pengguna social media aktif terbesar di dunia. Dengan hal itu, 

kita bisa melakukan promosi melalui berbagai vitur yang kita miliki 

misalnya Wa, Facebook atau Instagram maupun fitur lain yang 

mendukung akses pemasaran. Tidak dapat dipungkiri, transformasi 

digital memberikan peluang besar untuk seluruh sektor halal life style 
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untuk terus berkembang dan potensi tersebut sebagai mercusuar 

untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. 

  



 
 

MES-2021 | 209  
 

Nursamsu 

Universitas Muslim Indonesia 

 

da beberapa pertanyaan menarik usai ikut membawakan 

materi singkat di acara Forum Grup Discussion kali kedua 

yang di gagas oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Sulawesi 

Selatan (http://www.ekonomisyariah.org) pada hari Sabtu,                

Tgl 2 Oktober 2021 bertempat di Liquid Hotel Claro Makassar. Salah 

satunya adalah masih minimnya infrastruktur sebagai alat penunjang 

keberhasilan program Industri Halal utamanya di kota Makassar. Pak 

Anggiat Sinaga yang juga mewakili ketua Persatuan Hotel Restoran 

Indonesia atau PHRI selaku pembicara pertama mengakui bahwa 

untuk mendukung keberhasilan Industri Halal tersebut, setidaknya di 

mulai dari diri kita sendiri dulu, menjadi pionir dan infulencer bagi 

yang lain agar mendorong akselerasi pengembangan industry halal di 

masyarakat.  

Beliau mencontohkan bahwa Hotel Claro Makassar sebagai 

salah satu hotel terbaik di kota ini selama masa pandemic juga sempat 

ketar ketir menyiasati bagaimana keberlangsungan hotel dapat terus 

eksis di tengah masa pandemic dimana tingkat okupansi hotel 

menurun drastis. 

Selain karena adanya prosedur tetap covid yang harus 

dipatuhi, ketakutan masyarakat untuk menggunakan jasa hotel sebagai 

tempat beraktifitas atau sekedar berlibur karena keraguan membuat 

manajemen hotel harus membuat beberapa terobosan. Salah satunya 

adalah membuat program “dapur Sehat’ untuk menepis keraguan 

tersebut. Dapur Sehat mengusung konsep bagaimana para tamu hotel 

dapat tetap bersantap dengan perasaan yang aman, karena makanan 

yang tersaji tetap sudah melewati uji standar halal yang berlaku hingga 

A 

http://www.ekonomisyariah.org/
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pas untuk di konsumsi bagi semua lapisan masyarakat yang menginap 

di hotel itu. 

Selain itu, dari peserta lain ada juga yang menanyakan tentang 

bagaimana bisa cara mengetahui atau menentukan hewan potong 

yang sehat dan halal dengan keterbatasan Juru Sembelih halal atau 

Juleha yang masih minim karena peliknya kepengurusan birokrasi 

penerbitan sertifikasi halal serta minimnya pelatihan-pelatihan yang di 

gelar untuk dapat melahirkan juru sembelih yang berkualitas dan 

berkompenten.  

Menyusul beberapa pertanyaan lain dari pelaku bisnis serta 

akademisi serta perwakilan pemerhati ekonomi yang akhirnya 

terangkum dan tentunya menjadi peer tidak hanya bagi pemateri saat 

itu tapi semua pihak, utamanya bagi mereka, para pelaku/pengiat yang 

berkecimpung langsung dalam sektor yang terkait dengan program 

industri halal tersebut, pemerintah setempat dan pusat. 

Berbicara mengenai Industri halal tentu tak bisa terlepas dari 

faktor apa dan siapa saja yang bergerak di dalamnya. Seperti kita 

ketahui sendiri di beberapa literatur pada laman mesin pencari di 

internet, istilah industri halal kembali mencuat sejak musim pandemi. 

Masyarakat dunia kembali menata ulang kehidupan. Jargon ‘halal life 

style” semakin di dengungkan. Masyarakat kini menjadi kritis, tak 

ingin kejadian awal mula munculnya virus baru kembali terulang. 

Mereka kini lebih berhati hati dalam menjalani aktifitas kehidupan. 

Dari protap diri seperti memakai masker dan handsanitiser, 

menjaga jarak, mencuci tangan dan menjaga lingkungan sekitar 

akhirnya semakin melebar dengan lebih memilah bahan dan pola 

menkonsumsi makanan sehari hari, sekedar untuk memastikan bahwa 

penyebab munculnya varian baru penyebab wabah tersebut tidak lagi 

berasal dari makanan hewani tak layak konsumsi.  

Industry halal dunia, dan terkhusus di belahan bumi Asia 

terus menggeliat. Negara Thailand yang dari dahulu sudah terkenal 

sebagai salah satu kota pariwisata dunia, dengan jualan wisata 

makanan dan gaya hidup turun temurun yang sudah mengakar dan 
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membudaya dari masyarakatnya yang mendapat stigma gemar 

mengkonsumsi berbagai jenis makanan apa saja serta perilaku 

masyarakat yang bebas, kini malah berhasil mengukuhkan diri pelopor 

dapur halal dunia.  

Dari dalam negeri sendiri di kabarkan bahwa berdasarkan 

data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia di tahun 2020 

juga sudah masuk dalam jejeran empat dari sepuluh besar negara 

berkategori wisata halal, serta peringkat ke-3 dari 10 besar negara 

berkategori fashion Muslim di dunia tetapi belum termasuk peringkat  

10 besar lainnya untuk kategori media, rekriasi, farmasi dan kosmetik. 

Ini tentunya menarik. Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim Indonesia, bahkan 

melebihi persentasi dominasi mayoritas muslim penduduk I Thailand, 

idealnya bisa mendominasi kategori dari semua lingkup Industri Halal. 

Indonesia bisa menjadi sentra perkembangan dapur halal 

mengalahkan Thailand. Potensi menuju ke sana sangat menunjang 

dimana sumber daya masyarakat Indonesia serta keanekaragaman 

makanan dari setiap penjuru nusantara sangat mendukung untuk 

terciptanya dapur halal kelas dunia.  

Sebenarnya kegiatan Industri halal ini merupakan bentuk 

penggambaran suatu kegiatan yang di lakukan berdasarkan bahan 

baku, pengolahan dan hasil yang sesuai dengan syariat yang di 

anjurkan, oleh syariah Islam. Menariknya adalah, industri halal ini 

dapat di terima oleh semua pemeluk agama karena secara sudut 

pandang bisnis dan ilmiah, industri halal saja bermanfaat untuk 

menghasilkan sebuah produk yang halal tapi juga sebuah industri yang 

sehat. 

Indonesia adalah negara dengan penduduk dengan mayoritas 

pemeluk Muslim. Tetapi dengan berlimpahnya makanan halal di 

Indonesia tersebut tidaklah cukup. Menjadikan Indonesia sebagai 

number one Industri halal Dunia. Industri halal tidak lagi berpusar 

sebatas isyu keagamaan, tetapi lebih mencakup dunia bisnis dan jual 

beli. Lambang halal menjadi standar dan barometer dunia yang 
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menentukan kualitas produk. Oleh karena itu, saat ini halal telah 

menjadi fenomena universal yang diapresiasi berbagai bangsa. Dan ini 

yang dilihat sebagai sebuah prospek baru bagi seluruh negara. 

Contohnya yaa, negara Thailand tadi.  

*** 

Di Sulawesi Selatan sendiri, sebagai salah satu daerah di 

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. 

Terkenal sebagai daerah dengan basis pertanian terbesar di kawasan 

Indonesia Timur tentunya memiliki peluang yang besar untuk turut 

serta menjadi bagian produsen halal nasional dengan kerja nyata dan 

regulasi pemerintah yang berkeadilan khusunya sektor pangan halal. 

Potensi Sulsel untuk menjadi industri halal sangat besar. 98 persen 

produk lokalnya sudah tergolong halal. 

Peran Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah di Indonesia 

dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dapat ikut 

berkontribusi utamanya dari bidang pangan dan pariwisata. Di sektor 

pangan sendiri kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan sejak dahulu 

sudah terkenal sebagai daerah dengan basis pertanian terbesar di 

kawasan Indonesia Timur tentunya memiliki peluang yang besar 

untuk turut serta menjadi bagian produsen halal nasional dengan kerja 

nyata dan regulasi pemerintah yang berkeadilan khususnya sektor 

pangan halal. 

Sektor pertanian masih menjadi penyangga pangan terbesar 

dengan menghasilkan 2.5 juta ton pertahun untuk pertumbuhan 

ekonomi Sulsel meski ekonomi sempat porak poranda di landa 

pandemi Covid 19 dua tahun terakhir. Suplay beras masih 

terdistribusi dengan baik ke daerah-daerah di propinsi sendiri, di 

daerah lain bahkan di ekspor ke Singapura, China dan Jepang,  

Berdasarkan data dari Kementrian Pertanian dan Bulog, 

Lumbung pertanian Sulsel yang berasal dari beberapa kabupaten 

penghasil beras seperti Kab Bone, Sidrap dan Wajo selama pandemic 

justru mengalami peningkatan produksi hasil pertanian sekitar 41% 
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dari produksi biasanya yaitu mencapa 675.187 ton beras selama 

Januari - April 2020. 

Namun diakui bahwa terdapat beberapa tantangan mengapa 

industri halal di Sulawesi Selatan belum begitu berkembang 

dibandingkan dengan pronvinsi lain. Tantangan tersebut antara lain 

adalah kurangnya kepedulian masyarakat setempat untuk segera 

melakukan sertifikasi halal atas produk pangan dalam hal ini usaha 

industry makanan. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa 

produk makanan atau tempat yang mereka produksi dan buat sudah 

hala. Padahal kehalalan suatu produk makanan tidak hanya dilihat dari 

sisi Muslim atau tidaknya yang membuat, tapi perlu melewati proses 

verifikasi kelayakan dari badan yang ditunjuk tanpa melihat lagi 

kepercayaan yang di anut oleh pemilik usaha tersebut. 

Sebenarnya dengan melihat kedua potensi pangan dan wisata 

yang ada di Sulawesi-Selatan ini dapat di kombinasikan dengan 

membuat suatu program industry Halal yang saling menguntungkan. 

Beberapa industri wisata lokal mulai melirik peluang wisata baru yaitu 

penggabungan konsep wisata bertema outdoor. Lahan hijau 

persawahan di buat menjadi view restoran. Beberapa penginapan dan 

rumah makan baru tumbuh di tengah area hijau perkebunan dan 

persawahan yang luas seperti Villa Rumah Tengah Sawah di Kawasan 

Wisata Malino, Tempat Makan Mangambang 575 di Kab. Maros 

hingga sepanjang jalan hamparan persawahan dari Kabupaten Sidrap 

menuju Kabupaten Tana Toraja. 

Meski terkadang masih terkendala dengan izin kepengurusan 

sertifikati halal, pengusaha lokal tak menjadikannya sebagai halangan 

tuk terus bertahan di situasi pandemic. Mereka banting stir dari 

profesi lama dan mulai ikut mengembangkan beberapa Kawasan Eko 

Wisata. Seiring dengan mulai bangkitnya lagi industry pariwata, hotel 

dan restoran ikut berimbas. Pihak restoran mengikuti irama pasar 

dengan mengubah konsep hotel menjadi lebih terbuka. 
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Sekarang ini, sudah banyak hotel di Makassar yang sudah 

tersertifikasi halal, dan beberapa di antara pemiliknya justru bukan 

dari muslim. Pemerintah Setempat dalam hal ini Propinsi Sulawesi 

Selatan tak henti mengingatkan perlunya program sertifikasi halal 

dalam bentuk perda. Dari pihak MUI sulsel juga terus mendorong 

kepada pihak terkait untuk mendukung lahinya perda halal tersebut. 

Tujuannya adalah bagaimana agar Sulawesi selatan juga memiliki 

peran besar untuk menjadi pemain utama dalam industry halal global 

dunia. 
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ndonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas 

penduduk muslim, hingga Juni 2021 jumlah penduduk 

Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa, sebanyak 236,53 juta jiwa 

atau 86,88 % beragama Islam. Terdapat 30 provinsi di 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, salah 

satunya provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 

9,19 juta jiwa dan penduduk sebesar 8,26 juta jiwa atau 89,87% yang 

beragama Islam. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara 

dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang memiliki potensi sangat 

besar didalam mengembangkan industri halal. (Kementerian Dalam 

Negeri Republik Indonesia, 2021) 

 Dalam peningkatan perekonomian, pemenuhan kebutuhan 

konsumen didalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah 

tercermin dengan berkembangnya industri halal, dimana potensi 

industri halal di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa sektor antara 

lain : sektor makanan halal, sektor keuangan syariah dan sektor wisata 

halal. Potensi industri halal ini didukung dengan adanya peningkatan 

jumlah UMKM di Indonesia dan Sulsel pada khususnya.  

1. Defenisi Industri Halal 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, 

industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan 

rancangan bangun dan perekayasaan industri.  

I 
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Menurut Ali (2016:292), halal merupakan sesuatu yang dapat 

digunakan, dilakukan dan diusahakan yang tidak mengandung unsur 

yang membahayakan dengan disertai perhatian cara memperolehnya 

atau sesuai syariat, dan tidak mengandung hasil muamalah yang 

dilarang.  

Industri halal adalah segala bentuk dalam meningkatkan 

kesejahteraan penduduk baik berupa pengolahan bahan baku, dan 

pengembangan aspek lain yang dapat menjadi produk ekonomi yang 

diperbolehkan oleh syariat baik dalam proses pembuatan, usaha, 

penggunaannya, pemasarannya maupun pengembangannya bukan 

hasil dari kegiatan muamalah yang dilarang. Sulistiani (2019: 94). 

2. Potensi Industri Halal 

 Menurut Fathoni (2020: 431-434) potensi industri halal di Indonesia : 

Sektor makanan halal, dimana makanan halal merupakan kebutuhan 

dasar seorang muslim. Dengan adanya dukungan pemerintah dengan 

pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. BPJPH disahkan pada tanggal 27 Oktober 

2017 dan memiliki kedudukan di bawah Kementerian Agama, BPJPH 

telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di 

Indonesia dari yang awalnya bersifat sukarela (voluntary) menjadi 

kewajiban (mandatory). Dengan adanya BPJPH akan memberikan 

keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslim khususnya 

industri makanan halal. 

a. Sektor keuangan Syariah, menjadi gerbang pembuka industri halal 

di Indonesia. Terbentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 

1992, sektor keuangan syariah membawa perkembangan yang 

cukup baik bagi industri keuangan syariah. Aset keuangan syariah 

terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, 

aset keuangan syariah mengalami kenaikan sebesar 13,97% (yoy) 

menjadi Rp1.287,65 triliun (Otoritas Jasa Keuangan 2019). 

Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam pasar aset 
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keuangan Islam di dunia dengan total nilai aset sebesar USD 86 

miliar. Indonesia juga menempati urutan ke-5 dalam Top 10 

Islamic Finance (State of Global Islamic Economy Report 2019). 

Pada tahun 2019, market share industri keuangan mencapai angka 

8,69%. Angka tersebut merupakan total dari market share 

perbankan syariah sebesar 5,94% ditambah market share Industri 

Keuangan Non Bank (IKNB) sebesar 2,75% (CNN Indonesia 

2019). Pertumbuhan sektor keuangan ini mencerminkan potensi 

sektor keuangan syariah yang cukup besar di Indonesia.  

b. Sektor wisata halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki 

keragaman budaya serta kaya akan sejarah dan tradisi-tradisi 

keagamaan. Selain itu, indahnya panorama alam di Indonesia serta 

masyarakatnya yang ramah menjadi daya tarik Indonesia dalam 

bidang pariwisata. Wisata halal di Indonesia memiliki potensi 

sangat besar. Beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi oleh 

halal traveller, diantaranya masjid, keraton, makam, benda-benda 

pusaka, hingga kuliner halal. Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif telah mengembangkan sepuluh destinasi wisata 

ramah muslim di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau dan 

Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi 

Selatan (Tim Publikasi Katadata 2020).  

c. Sektor busana muslim. Pertumbuhan industri busana muslim 

sangat pesat. Pada tahun 2019, ekspor sektor busana muslim telah 

menembus angka USD 9,2 miliar atau setara dengan 9,8% total 

ekspor dari industri pengolahan. Bila dilihat dari pasar domestik, 

konsumsi dari produk busana muslim sudah mencapai angka USD 

20 miliar dengan laju pertumbuhan rata- rata 18,2% (Redaksi FIN 

2019). Indonesia menepati posisi ke-3 dalam Top 10 Modest 

Fashion dan Top 10 Fashion Muslim Consumer Markets dengan 

total spending sebesar USD 21 miliar (State of Global Islamic 

Economy Report 2019). Selain itu, adanya dukungan dan peran 

pemerintah, pengesahan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 
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Tentang Jaminan Produk Halal, maraknya desainer busana 

muslim dan ajang perlehatan busana muslim, serta respon 

masyarakat yang positif membuat potensi ini semakin mungkin 

untuk dikembangkan. 

Penta Helix Model 

Penta Helix merupakan konsep kolaborasi antara akademisi, 

business, community, government, dan media demi pencapaian tujuan 

bersama.  

Menurut Lindmark, et al (2009: 24) Penta helix merupakan 

perluasan dari model Triple Helix dengan melibatkan berbagai unsur 

masyarakat maupun lembaga-lembaga dalam rangka mewujudkan 

inovasi melalui kolaborasi sinergitas. Penta Helix menjelaskan tentang 

adanya pembangunan berkelanjutan, dimana terdapat “eco-inovation” 

dan “eco entrepreneurship” di dalam lingkungan bermasyarakat 

dengan menciptakan pengetahuan dan inovasi didalam menentukan 

peluang bagi ekonomi, Carayannis dan Campbell (2010: 42) 

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 

bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas 

aktivitas, fasilitas, pelayanan dan untuk menciptakan pengalaman dan 

nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan 

manfaat pada masyarakat dan lingkungan maka diperlukan 

pendorong system kepariwisataan melalui optimasi peran bussiness, 

government, community, academic,dan media (BGCAM) atau Penta Helix 

Model. 
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Tabel Model Penta Helix 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Kementerian Pariwisata RI 

Peran Pemangku Kepentingan dalam Penta Helix Model 

a. Pemerintah : 

- Perancang, penentu arah kebijakan, strategi dan regulasi. 

- Penyedia serta mengembangkan infrastruktur. 

- Sebagai fasilitator dalam pengembangan program. 

b. Akademisi : 

- Mengkaji arah kebijakan dan regulasi pemerintah. 

- Pelaksana pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

- Menganalisis program pengembangan. 

- Fasilitator bagi pemerintah, industri dan masyarakat 

c. Bisnis  

- Menciptakan pasar dan lapangan pekerjaan 

- Penyedia produk dan jasa 

d. Komunitas  

- Pengawas sosial  
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e. Media 

-  Sarana promosi 

-  Menyebarkan informasi 

Pentahelix Model Dalam Pengembangan Industri Halal di 

Sulawesi Selatan 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 

tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 1 menjelaskan 

tentang jaminan produk halal dibuktikan dengan adanya sertifikat 

halal, maka para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khusunya 

sektor makanan halal untuk melakukan sertifikasi halal untuk 

produk/ brand yang mereka miliki. Pada tanggal 08 September 2021, 

Kementerian Agama meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis 

atau Sehati bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), program ini 

dilakukan secara online melalui aplikasi Sihalal, dimana sertifikat halal 

yang akan terbit dalam bentuk e-sertifikat dengan tanda tangan digital 

(digital signature) yang terhubung ke system balai Sertifikasi 

Elektronik (BsrE), Badan Siber, Sandi Negara (BSSN) serta 

terkoneksi dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

atau online single Submission (OSS) dengan adanya sertifikasi halal, 

para pelaku usaha bukan hanya memenuhi persyaratan kehalalan dan 

higienitas, namun mampu meningkatkan image positif tentang 

penjaminan peduk halal dan mampu menembus pasar halal 

global.(sulsel.kemenag.go.id). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 

melalui Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menyiapkan 50 kuota 

bantuan labelisasi halal secara gratis bagi pelaku UKM dengan melihat 

kelayakan penerima program seperti keberlangsungan usaha, lama 

usaha, arus kas, produk dan sebagainya yang nantinya akan diserahkan 

kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga yang 

berwenang dalam penentuan label halal pada sebuah produk/usaha, 

untuk tahun 2022 akan diprogramkan peningkatan jumlah usaha yang 

akan diterbitkan label halal. (sulsel.suara.com). 

https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk
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 Berdasarkan hasil riset Global Muslim Travel Indeks (GMTI), 

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal 

dunia sejajar dengan Malaysia dan Sulsel termasuk salah satu dari 10 

destinasi halal unggulan Indonesia, dimana terdapat tiga kriteria dan 

11 indikator wisata halal, seperti diseninasi ramah keluarga, layanan 

dan fasilitas ramah muslim, dan kesadaran akan produk wisata halal. 

Kriteria tersebut meliputi pelayanan hotel harus menyajikan makanan 

atau minuman yang tidak mengandung alkohol. Memiliki label halal. 

Fasilitas kolam renang, spa, restoran dikemas secara terpisah antara 

laki-laki dan perempuan. Selain itu, penyedia jasa transportasi juga 

wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam 

melaksanakan ibadah selama perjalanan. Pemandu wisata juga harus 

bisa menyesuaikan pakaian dan menjaga perilaku, khususnya di 

Sulawesi Selatan berdasarkan data dari Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), terdapat lima hotel yang tersertifikasi halal, seperti Hotel 

Pesonna, Aston, Claro, Dalton, Almadera dan restoran yang telah 

tersertifikasi halal adalah Gerai Franchise KFC, MCD, dan Steak n 

Shake (upeks.co.id) 

 Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan daerah destinasi 

wisata, untuk mendukung pertumbuhan jumlah wisatawan baik 

mancanegara maupun wisatawan lokal, pembangunan dan 

pengembangan infrastruktur secara terus menerus dilakukan oleh 

pemerintah Sulsel, melalui Kementerian PUPR salah satunya yaitu 

pembangunan infrastruktur melalui penataan kawasan Tallo 

Agangpaccaya di Kecamatan Tallo Kota Makassar, dalam upaya 

peningkatan kualitas permukiman kumuh. Di area Kawasan Tallo 

memiliki cagar budaya yaitu terdapat Kompleks Makan Raja Tallo 

yang sudah ada sejak abad XVII dan digunakan sebagai pemakaman 

kerajaan hingga abad XIX. (pu.go.id). Pemerintah Sulawesi Selatan 

sebagai regulator sekaligus kontroler dalam penerapan peraturan dan 

memiliki peran dalam mengkoordinasikan para pemangku 

kepentingan yang memiliki kontribusi dalam pengembangan industri 

halal di Sulawesi Selatan. 
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 Peran akademisi sebagai konseptor dalam pengembangan 

industri halal sangat diperlukan, melalui penelitian-penelitian ilmiah 

yang diterbitkan dalam bentuk publikasi ilmiah dan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan 

pendampingan pada pelaku UKM seperti melakukan standardisasi 

dalam pembuatan model bisnis dengan konsep halal, pelatihan 

sumber daya manusia serta pendampingan UKM dalam 

mempersiapkan sertifikasi produk/brand. Selain itu akademisi juga 

memiliki peranan memberikan informasi hasil dari penelitian dan 

publikasi ilmiah kepada para pemangku kepentingan dalam 

pengembangan industri halal di Sulawesi Selatan. Beberapa perguruan 

tinggi, salah satunya Institute Bisnis dan Keuangan (IBK) Nitro 

melalui program studi kewirausahaan dapat menjadi salah satu 

pencetus sektor fashion halal dan makanan halal.  

 Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi 

Sulawesi Selatan sebanyak1,2 juta unit usaha yang tersebar di 24 

kabupaten/kota, hal ini merupakan peluang dalam pengembangan 

industri halal di Sulsel. Para pelaku UKM diharapkan menjadi 

wirausaha sosial (sociopreneur) yang mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan dengan memberdayakan masyarakat sekitar, melalui 

menciptakan produk yang inovatif, berkualitas dan didukung dengan 

adanya sertifikasi halal serta pendampingan didalam pengelolaan 

bisnis, secara langsung akan berdampak pada sektor pariwisata halal 

di Sulawesi Selatan. Peran perbankan Syariah sebagai sektor keuangan 

sangat diperlukan dalam pengembangan UKM di Sulsel, dengan 

melakukan sosialisasi literasi keuangan Syariah serta inovasi produk 

perbankan Syariah yang kompetitif. 

 Komunitas sebagai akselerator, dimana komunitas itu sendiri 

memiliki minat yang sama terhadap industri halal dan sebagai 

penghubung antara pemangku kepentingan. Komunitas yang relevan 

dengan industri halal di Sulawesi selatan seperti Masyarakat Ekonomi 
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Syariah (MES) Sulsel, melalui program Focus Group Discussion (FGD) 

dengan tema “Peran Lembaga Keuangan dan Sektor Usaha dalam 

mendukung Akselerasi Industri Halal di Sulawesi Selatan “ yang 

dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021 dan beberapa komunitas 

lainnya seperti Halal Industri, Masyarakat Sadar Wisata (MASATA), 

Sahabat UMKM Sulsel. 

 Media memiliki peranan penting dalam mendukung publikasi 

serta mempromosikan industri halal di Sulsel. Media berperan sebagai 

expender, seperti Harian Fajar, Tribun Timur dan media cetak lainnya, 

selain itu promosi dilakukan secara masif dan kontinyu akan destinasi 

wisata halal, kuliner halal maupun fashion halal di Sulsel melalui media 

sosial seperti facebook, Instagram, WhatsApp. Dibutuhkan peran 

influencer lokal dan nasional dalam menarik minat konsumen 

menggunakan produk-produk industri halal. 
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NDONESIA MEMILIKI POTENSI YANG LUAR BIASA 

untuk mengembangkan industri halal. Potensi tersebut di 

antaranya adalah jumlah penduduk muslim yang melimpah 

hingga diproyeksikan mencapai 256 juta jiwa pada tahun 2050, 

pertumbuhan berbagai sektor industri halal khususnya sektor 

keuangan, pariwisata dan fashion, mulai diakuinya prestasi Indonesia 

di mata dunia, kondisi geografis Indonesia serta bonus demografinya, 

perkembangan teknologi, serta pengesahan Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Potensi tersebut dapat 

mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

nilai ekspor dan cadangan devisa. Namun di sisi lain Indonesia juga 

memiliki tantangan dalam mengembangkan industri halal ini. 

Tantangan yang dihadapi Indonesia berasal dari eksternal dan internal. 

Dari sudut pandang eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia 

yaitu banyaknya negara pesaing, belum adanya sertifikat halal yang 

berlaku secara internasional. Sedangkan dari sudut pandang internal, 

tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya halal awareness 

pada masyarakat Indonesia, adanya problematika dalam pelaksanaan 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan rendahnya kesadaran 

masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Melalui penelitian ini, 

diharapkan banyak kalangan yang semakin sadar akan pentingnya 

industri halal sehingga dapat mendukung upaya untuk memajukan 

industri halal Indonesia. Dengan melihat potensi dan tantangan 

tersebut, pemerintah disarankan untuk lebih menggalakkan edukasi 

kepada pelaku usaha tentang pentingnya menjaga dan menjamin 

kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, 

khususnya terkait jaminan kehalalannya mengingat mayoritas 

I 
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penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, perlu ada 

pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

dalam proses sertifikasi halal mengingat terdapat 57, 83 juta pelaku 

UMKM (pada tahun 2018) yang menjadi mayoritas pelaku usaha di 

Indonesia. Dengan edukasi dan pendampingan ini, diharapkan 

Indonesia mampu bergeser dari negara konsumen produk halal 

menjadi negara produsen di masa mendatang.(Fathoni, 2020) 

Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif 

dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan 

syariah. Peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada 

pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), maysir 

(ketidakpastian), dan gharar (perjudian), tapi juga pada seluruh 

tahapan proses produksi (halal value chain management). Terdapat 

beberapa peran penting yang dapat dilakukan perbankan syariah guna 

mengembangkan dan meningkatkan industri makanan halal, 

diantaranya dalam tiga proses halal integrity. Pertama, pengendalian 

halal untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan 

standar jaminan halal yang sudah ditentukan. Poin penting yaitu 

produsen dapat menghasilkan produk makanan yang bersertifikat 

halal MUI. Kedua, halal logistic untuk memastikan produk halal tidak 

terkontaminasi produk non halal pada saat proses distribusi. Ketiga 

yaitu halal verification yaitu peran bank syariah untuk mempromosikan 

gaya hidup halal, melakukan edukasi terhadap konsumen tentang 

pentingnya mengkonsumsi produk halal. Bahwa mengkonsumsi 

makanan halal bukan merupakan kewajiban namun kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh setiap umat manusia. Adanya peran yang 

terintegrasi antara pemerintah, perbankan syariah, pelaku usaha, dan 

MUI diharapkan Indonesia dapat mewujudkan potensi ekonomi 

dengan menjadi pelaku di industri makanan halal. Perbankan syariah 

memiliki peran yang penting dalam pengelolaan industri secara tidak 

langsung yaitu melalui bantuan pembiayaan dan konsultan 

manajemen di setiap tahap proses halal integrity. Sebagai negara dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mulai berperan 
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aktif. Bukan hanya menjadi konsumen, tetapi pelaku industri baik 

untuk pasar domestik maupun luar negeri. Potensi pasar untuk 

industri makanan halal di Indonesia mengalami perkembangan pesat. 

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berada di peringkat 

pertama sebagai konsumen makanan halal di dunia. Namun demikian, 

potensi pasar yang sangat besar tersebut belum mampu dimanfaatkan 

secara optimal oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian 

Indonesia. Menjaga kualitas kehalalan produk makanan (halal 

integrity) merupakan salah satu cara agar dapat bersaing dengan 

negara lain dalam industri makanan halal. Peran perbankan syariah 

dalam pengembangan industri makanan halal perlu lebih 

dimaksimalkan.(Waharini & Purwantini, 2018) 

Kebutuhan akan Produk (barang dan jasa) Halal. Perilaku 

ekonomi, baik konsumsi maupun produksi Makanan halal, selain 

untuk memenuhi tuntutan prinsip agama Islam, juga telah menjadi 

budaya bagi masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Sedangkan 

untuk tataran global, diproyeksikan total penduduk muslim dunia 

akan meningkat dari 1,6 milyar jiwa di tahun 2010 menjadi 2,2 jiwa di 

tahun 2030. Hal ini tentu akan menjadi mesin pendorong tersendiri 

bagi industri produk halal dunia, karena permintaan produk halal akan 

berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk muslim. 

Permintaan akan produk halal pada faktanya tidak hanya datang dari 

kalangan muslim semata, tetapi juga nonmuslim, hal ini disebabkan 

karena meningkatnya preferensi masyarakat nonmuslim untuk 

mengkonsumsi produk-produk berlabel halal. Keragaman produk 

halal tidak lain untuk  memenuhi  permintaan  akan produk yang 

semakin hari semakin tinggi, besarnya jumlah penduduk serta 

meningkatnya pendapatan masyarakat muslim menyebabkan 

tingginya akan variatif dari produk halal,  produk  halal tersebut adalah 

produk yang telah dinyatakan sesuai syariat Islam, meliputi barang 

dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, 

produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta 

barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan 
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masyarakat. Selain itu industri life style lainnya juga akan dibutuhkan, 

seperti pariwisata, fashion, pendidikan, finansial, media dan 

rekreasional, layanan kesehatan dan kebugaran serta seni dan budaya. 

Peran aktif dari pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di 

Indonesia, telah berjalan dua dekade, baik pengembangan sektor 

keuangan syariah maupun sektor riil. Pada tahun 2014 pemerintah 

telah mengesahakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal (JPH). Yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, 

keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi 

masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta 

meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi 

dan memperdagangkan produk halal. Pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan beberapa peraturan yang secara implisit mengerakkan 

produk yang sesuai dengan prinsip agama Islam, terutama untuk 

produk makanan yang beredar di masyarakat. Dengan lahirnya UU 

tentang JPH, serta respon positif dari masyarakat, tidak menutup 

kemungkinan akan melahirkan peraturan-peraturan lainnya untuk 

mendukung industri produk halal.(Nasrullah, 2018) 

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, 

Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya 

dalam mengkonsumsi produk halal. Namun, fakta tersebut tidak 

berbanding lurus dengan kondisi pertumbuhan halal di Indonesia. 

Posisi Indonesia saat ini adalah sebagai Big Market bukan Player dalam 

Industri Halal Global. Hadirnya UU JPH bagaikan angin segar bagi 

Indonesia untuk merubah posisi dari Big Market menjadi Big 

Player. Namun, penerapan UU JPH ini selain memiliki peluang juga 

dihadapkan pada beberapa tantangan. dari berbagai sektor usaha, 

meliputi pertanian hingga kelautan Indonesia memiliki potensi sangat 

besar yang memungkinkan untuk diimplementasikan sertifikat halal 

di dalamnya. Namun UU JPH ini sulit diterapkan pada sektor industri 

kosmetik, obat-obatan, produk rekayasa genetika, maupun produk 

kimiawi. Pembebanan biaya atas sertifikasi halal juga dinilai menjadi 

beban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. 
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Relevansi penerapan UU JPH ini masih bisa dilaksanakan dengan 

beberapa tahapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dimulai dari 

produk makanan dan minuman pada dasarnya merupakan pemberian 

waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi halal. 

Dengan adanya UU JPH sekaligus peraturan pelaksananya, yaitu PP 

No.31 Tahun 2019 diharapkan mampu menggerakkan perekonomian 

Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal 

dunia.(Istikomah, 2019) 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 464 Tahun 2020 Jenis 

Produk yang Wajib Bersertifikat Halal yaitu jenis produk Susu dan 

Analognya, Lemak, Minyak, Emulsi Minyak, Es untuk dimakan, Buah 

dan Sayur dengan perlakuan, Kembang Gula/Permen dan Cokelat, 

Produk Serelalia, Produk Bakeri, Daging dan Produk Olahan Daging, 

Produk Perikanan, Produk Telur, Rempah, Garam, Produk Protein, 

Pangan Gizi Khusus, Minuman, Makanan Ringan Siap Santap, 

Pangan Siap Saji, Bahan Tambahan, Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, Bahan Obat, Bahan Kosmetik, Produk Biologi, Sandang, 

Penutup Kepala, Aksesoris, Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga, 

Peralatan Rumah Tangga, Perlengkapan Peribadatan, Kemasan 

Produk, Alat Tulis, Alat Kesehatan, Jasa Pengolahan, Jasa 

Penyimpanan, Jasa Pengemasan, Jasa Pendistribusian, Jasa Penjualan 

Tanpa Proses, Jasa Penyajian Tanpa Proses Pengolahan. 

Implementasi system jaminan halal akan dinilai oleh auditor halal dari 

Lembaga Pemeriksa halal, hasil audit tersebut nanti akan menentukan 

sertifikasi halal yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, perlu adanya 

tulisan untuk mempermudah perusahaan untuk mengerti penyusunan 

manual system jaminan halal di sebuah perusahaan. Perusahaan yang 

menerapkan system jaminan halal akan menjaga keberlanjutan 

produksi halal proses, memastikan kehalalan produk dalam masa 

berlaku sertifikat halal MUI, memberikan ketenangan spiritual kepada 

umat muslim, mencegah dari setiap kasus yanh terkait dengan 

ketidaksesuaian yang menyebabkan ketidakhalalan produk, 

melindungai dari segala yang menyebabkan kerugian perusahaan, 
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meningkatkan loyalitas konsumen terhadap kehalalan 

produk.(Zakariah, 2020) 

Bisnis produk halal dalam negeri saat ini sebagian besar 

masih didominasi oleh impor. Dalam hal ini perlu adanya upaya 

optimal dari semua pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta 

untuk membuat iklim segar bagi pengembangan produk halal dalam 

negeri. Agar industri produk halal di negara kita dapat tumbuh dan 

berkembang pesat sehingga mampu mengimbangi perdagangan 

produk halal global, maka perlu kerja keras mendorong bangkitnya 

industri produk halal Indonesia. Produk halal yang dapat diterima dan 

diminati masyarakat sendiri sehingga mampu menggerakkan sektor 

riil dan menumbuhkan perekonomian nasional. Dalam hal ini, perlu 

strategi yang tepat untuk pengembangan industri produk halal 

Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan bisnis produk halal 

dipengaruhi oleh daya saing yang unggul dan produk yang kompetitif. 

Dalam membangun iklim industri yang sehat, jika pengembangan 

kekuatan industri produk halal dalam negeri baik dan mampu 

memanfaatkan peluang yang ada, tentunya akan mampu menjawab 

tantangan industri produk halal dalam negeri. Produk halal menjadi 

rahmatan lil alamîn bagi semua umat, terutama bagi orang yang 

mengonsumsinya dan pelaku bisnis yang terlibat. Dalam 

pengembangan industri produk halal, penerapan kebijakan yang 

berkelanjutan yang sesuai dengan syari’ah Islam, akan berorientasi 

pada bisnis yang berkeadilan dan mampu menciptakan masyarakat 

adil dan makmur. Dalam hal ini penekanan strategi dilakukan dengan 

mengedepankan pada pembangunan aspek industri produk halal 

domestic dan menciptakan jaringan bisnis pada market global yang akan 

menumbuhkembangkan industri produk halal Indonesia merajai 

market global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas, 

efisiensi, dan keberlanjutan dalam pembangunan industri produk 

halal serta membuat prioritas pembangunan menjadi rasional dan 

tepat sasaran. Karena itu pelibatan masyarakat dalam proses 

pengembangan industri produk halal menjadi sangat penting dalam 
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rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada serta menciptakan 

iklim komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.(Yulia, 

2015) 

Melihat begitu besarnya potensi konsumsi muslim global di 

Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di 

Indonesia harus dapat menyajikan produk yang terjamin kehalalannya. 

Karena Indonesia juga menjadi pasar besar produk impor baik 

pangan, obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya. Terkhusus dengan 

produk pangan, maka UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

merupakan pelaku ekonomi nasional maupun lokal mempunyai peran 

yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Akan tetapi, 

produk yang dihasilkanpun harus memperhatikan asas kehalalannya 

yang kemudian dibuktikan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan 

oleh MUI Banyaknya produk makanan dan minuman olahan, obat-

obatan, dan kosmetika, tentu merupakan masalah tersendiri yang 

perlu dipertimbangkan masyarakat muslim, karena dorongan 

menjalani ajaran agama, menghendaki agar produk-produk yang 

dikonsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya secara hukum. Bahwa 

prosedur yang telah disusun oleh LPPOM MUI pada dasarnya cukup 

jelas dan tidak memberatkan produsen atau pelaku UMKM. Apalagi 

prosedur ini juga turunan dari prosedur yang telah ditetapkan oleh 

LPPOM MUI Pusat, sehingga LPPOM MUI Provinsi Bengkulu 

melaksanakannya dengan menyesuaikan kondisi UMKM. Salah satu 

yang masih ditemukan adalah ketiadaan SJH pada saat proses audit 

lapangan. Padahal SJH harus dipersiapkan sebelum pengajuan 

sertifikasi halal. Tetapi tidak menjadi penghalang proses audit. Setelah 

selesai auditing, tim LPPOM MUI Provinsi Bengkulu kembali 

menegaskan agar produsen menyiapkan SJH sebagai bentuk 

komitmen dan tanggung jawab terhadap produk halal.(Farhan, 2019) 

Program edukasi untuk usaha mikro menjadi prioritas 

dikarenakan peningkatan skala usaha dari usaha mikro menjadi kecil 

dampaknya teramat besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan 

pertumbuhan PDB di negara ini. Dari uraian sebelumnya terindikasi 
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jika 2.8 persen dari total unit usaha mikro bisa naik kelas menjadi 

usaha kecil, maka terdapat potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 

10 juta orang dengan potensi kontribusi PDB Rp 2,700 triliun. Akan 

tetapi perlu dilakukan riset tentang bentuk dan cakupan program 

edukasi apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro agar bisa 

naik kelas. Dari hasil riset tersebut bisa akan didapatkan pemangku 

kepentingan mana yang perlu melakukan sinergi dalam memberikan 

edukasi, termasuk didalamnya edukasi gaya hidup halal dan keuangan 

syariah. Mengingat luasnya skala bisnis UMKM dan pentingnya 

pembiayaan untuk UMKM, maka program utama dalam klaster ini 

adalah fasilitas pembiayaan terintegrasi, di mana antara usaha mikro, 

usaha kecil, dan usaha menengah perlu mendapatkan channel dan 

fasilitas pembiayaan yang berbeda-beda, agar tepat sasaran. Bagi 

usaha mikro dan usaha kecil, program subsidi pembiayaan yang telah 

ada (KUR, LPDB) dapat terus dilanjutkan dan dibarengi dengan peer-

to-peer lending berlandaskan syariah, agar dapat menjangkau semua 

daerah, setidaknya yang sudah ada akses internet. usaha kecil dan 

menengah mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui sinergi antara 

lembaga keuangan syariah dan badan wakaf Indonesia, didukung oleh 

regulasi yang mengizinkan lembaga keuangan syariah ikut 

menyalurkan dana wakaf produktif.(BAPPENAS, 2018) 

Menanggapi kondisi pasar yang demikian, UKM di Indonesia 

khususnya yang bergerak di bidang pangan harus aktif pula 

melaksanakan jaminan halal bagi produk mereka. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku UKM 

mengenai manfaat sertifikat halal produk sembelihan serta proses 

yang ditempuh untuk memperoleh sertifikat tersebut. Selain itu, 

kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemilik UKM agar segera 

menerbitkan sertifikat halal bagi produk mereka serta mendampingi 

beberapa UKM hingga dapat memiliki sertifikat tersebut dari 

LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 

Kosmetika–Majelis Ulama Indonesia). Oleh karena itu, pelaksanaan 

kegiatan ini melibatkan auditor dari LPPOM-MUI, yakni auditor halal 
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dari LPPOM-MUI. Selanjutnya, kegiatan pendampingan, pembinaan, 

dan pengawasan UKM yang telah memiliki sertifikat halal akan 

dilakukan Universitas Negeri Malang bersama LPPOM-MUI. 

Harapannya, kegiatan ini dapat dikembangkan pada sektor dan UKM 

yang lain. Pemerintah selaku pengatur urusan masyarakat memiliki 

kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang beredar dapat 

dikenali halal atau haramnya. Ketentuan halal atau haram ini terutama 

pada pemakaian zat dan bahan yang dalam memproduksi makanan 

dan minuman tersebut. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam Undang-

undang MUI Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal (UUJPH), terdapat berbagai aspek tidak hanya obat, makanan 

dan kosmetik akan tetapi lebih luas lagi terdapat produk kimiawi, 

produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang 

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UUJPH, 

Pasal 1 ayat 1). Mengenai model Sertifikasi Halal LPPOM MUI ini 

maka diperlukan sosialisasi atau penyuluhan dan penyadaran yang 

cukup gencar tentang arti pentingnya label halal baik ke UKM 

maupun konsumen. Karena jumlah penduduk muslim yang sangat 

banyak (baik jumlah maupun sebaran) serta banyaknya macam variasi 

dan jumlah produk makanan dan minuman yang beredar di tengah 

masyarakat.(Istanti et al., 2019) 

Pendaftaran pangan halal ditangani oleh satgas (satuan tugas) 

yang ada di bawah bidang Penyelenggaraan Syariah Kementerian 

Agama. Bidang ini bertugas melakukan pemeriksaan dokumen 

administrasi yang diajukan oleh produsen pangan, kemudian satgas 

meneruskannya kepada Kementerian Agama yang ditangani oleh 

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang akan 

kembali melakukan pemeriksaan teknis administratif. Kemudian 

diteruskan ke LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang bersifat 

independen (dalam hal ini masih dilakukan oleh LPPOM MUI) untuk 

melakukan pemeriksaan bahan baku dan proses produksi makanan 

dan minuman yang dilakukan oleh produsen yang mengajukan 

pangan halal. Hasil pemeriksaan laboratorium dari LPPOM MUI 
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tersebut dijadikan landasan untuk dikeluarkan keputusan fatwa oleh 

Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa produk 

makanan dan minuman yang dihasilkan oleh produsen halal atau tidak. 

Jika halal, maka BPJPH bisa mengeluarkan sertifikat halal. Jika tidak 

halal, maka produsen dapat memperbaiki ulang yang terkait dengan 

standar mutu pangan halal yang ditetapkan seperti bahan baku dan 

proses pengolahannya. Dulu, masa berlaku sertifikasi halal yang 

dikeluarkan MUI berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang lagi 3 bulan 

sebelum habis masa berlakunya. Saat ini, sertifikasi halal yang 

dikeluarkan oleh BPJPH Kemenag Provinsi berlaku 4 tahun dan 

dapat diperpanjang kembali.(Yunus, 2021) 

Beberapa para pelaku UMKM NonMuslim memproduksi 

produk pangan. Hal tersebut mendorong para pelaku UMKM 

NonMuslim untuk memiliki strategi bisnis yang berkompetitif pada 

pasar global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pangan 

yang bersertifikasi halal menjadi strategi pemasaran untuk 

meningkatkan tingkat penjualan pada UMKM. Para UMKM 

nonmuslim setelah mendapatkan legalitas sertifikasi halal dari 

LPPOM-MUI menunjukkan kenaikan sebesar 30-60% dikarenakan 

konsumen percaya dan yakin label halal pada kemasan dan restoran 

yang bersertifikat halal tersebut, kendati konsumen mengetahui 

pelaku UMKM nonmuslim. Konsumen sangat percaya dan yakin 

pada produk yang diproduksi oleh para pelaku UMKM NonMuslim 

karena tertera label halal pada kemasan dan restoran yang bersertifikat 

halal tersebut, kendati konsumen mengetahui bahwa para pelaku 

UMKM tersebut merupakan NonMuslim. Strategi pemasaran 

memiliki peranan yang sangat penting, semakin bagus strategi 

pemasaran yang diterapkan, maka bisnisnya mampu berkompetisi 

pada pasar global. Hal tersebut dapat meningkatkan penjualan pada 

UMKM.(Armiani, 2021) 

Transformasi digital diakui sebagai solusi untuk 

meningkatkan industri halal di Indonesia. pelaku UMKM yang 

melakukan transformasi digital dapat merasakan manfaat penggunaan 
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digital marketing, antara lain: memperluas pangsa pasar, 

meningkatkan awareness bagi konsumen karena pelaku UMKM rutin 

memperbarui informasi mengenai produknya, dan meningkatkan 

efisiensi dan penjualan. Kegiatan berikutnya diharapkan melakukan 

pendampingan terhadap lebih banyak lagi mitra dengan jenis usaha 

yang lebih beragam untuk mendapatkan kajian yang lebih 

komprehensif. Transformasi digital mengharuskan organisasi untuk 

berubah dengan cara yang lebih professional. Ekonomi dan platform 

digital juga mampu memperkuat beberapa sasaran atau strategi 

sekaligus, termasuk UMKM, rantai nilai halal, serta capaian skala 

produksi dan ranking dalam laporan global.(Karyani et al., 2021) 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menegah) di Indonesia 

menjadi salah satu sektor usaha yang cukup mendominasi dijalankan 

oleh pelaku usaha. Namun, UMKM mengalami tantangan dalam 

menghadapi persaingan digitalisasi di bidang bisnis agar mampu 

bertahan di tengah persaingan. Maka dari itu, tujuan penelitian akan 

mengindentifikasi strategi pengembangan digitalisasi UMKM di 

Indonesia. Internal Factor Evaluation dan External Factor Evaluation 

dihasilkan perhitungan dengan nilai sebesar (0,05 ; 0,1) yang berarti 

bahwa posisi kondisi UMKM yang berbasis digital di Indonesia 

berada pada kuadran I. Pada posisi ini, agar dapat mengembangkan 

digitalisasi UMKM di Indonesia, maka prioritas strategi adalah 

meningkatkan pangsa pasar ke Luar Negeri menambah unit produksi 

dan meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan proses 

marketing online.(Idah & Pinilih, 2020) 

Pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk 

meningkatkan efisiensi produk halal dan mendorong transformasi 

digital UMKM. Meningkatkan konsumsi produk halal dalam negeri 

melalui ekonomi digital dapat dilakukan di antaranya melalui 

pengembangan halal marketplace dan sistem pembayaran syariah. 

Pemanfaatan e-commerce dan fintech ini utamanya ditujukan untuk 

memfasilitasi usaha skala kecil dan menengah dengan memungkinkan 

industri untuk melakukan pemasaran secara online. Sistem 
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pembayaran syariah digunakan untuk memfasilitasi masyarakat 

menggunakan platform atau aplikasi fintech yang sesuai syariah untuk 

kebutuhan transaksional sehari-hari. Sistem informasi yang 

terintegrasi untuk traceability produk halal. Traceability merupakan 

aspek yang dibutuhkan untuk memastikan kehalalan komponen 

produk halal untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap proses 

sertifikasi halal, terutama produk konsumsi seperti makanan dan 

kosmetik. Traceability digunakan untuk mengecek produk halal, mulai 

dari perolehan komponen bahan baku, proses produksi, hingga 

logistik dan distribusi produk yang dilakukan secara sistematis. Sistem 

informasi yang terintegrasi memungkinkan proses traceability 

dilakukan dengan lebih mudah, yaitu dengan membuat database yang 

memuat informasi komponen dan proses produksi sepanjang Value 

Chain produk halal agar dapat diakses secara transpran. Dengan 

menggunakan sistem informasi, traceability untuk produk halal di 

Indonesia diharapkan dapat lebih efisien dan terpercaya. Dengan 

traceability yang kredibel, produk halal unggulan dari Indonesia akan 

lebih mampu bersaing di tingkat global. Pembentukan fasilitas 

inkubator untuk memfasilitasi tumbuhnya perusahaan startup yang 

dapat memperkuat national halal Value Chain dan memiliki cakupan 

global Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaku startup 

untuk mengembangkan bisnisnya sehingga dapat tumbuh dengan 

baik, efisien dan ke depan dapat memiliki cakupan global. Selain itu, 

inkubator ini juga harus dapat memberikan informasi terkait model 

bisnis digital yang sesuai syariah sehingga startup tersebut dapat 

melakukan transformasi digital dengan baik.(BAPPENAS, 2018) 

Kesimpulan 

Pertumbuhan industri halal saat ini menjadi suatu kebutuhan 

dan gaya hidup, pemenuhan atas produk barang atau jasa dengan 

legalitas halal. Kehalal menjadi identitas dan keharusan yang dipenuhi, 

khususnya bagi Indonesia dengan mayoritas muslim, sehingga halal 

menjadi yang utama. Selain itu produk yang halal memberikan 

identitas bahwa produk itu dari bahan yang halal kemudian juga bersih 
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dan tidak menimbulkan penyakit atau biasa disebut halalan toyyiban. 

Produk yang halal memiliki nilai tersendiri bagi konsumen, keamanan 

dan jaminan halal. Meskipun produk itu bagus, enak, harga mahal, 

tetapi tidak memiliki jaminan halal, maka produk itu akan ditinggalkan. 

Dengan adanya label halal akan meningkatkan rasa percaya bagi para 

konsumen untuk memilih produk tersebut. Kemudian akan 

meningkatkan nilai jual dari barang dan jasa mengundang konsumen 

untuk mencobanya atau bahkan akan terus menggunakan produk 

tersebut. 

UMKM merupakan segmen yang banyak berkontribusi 

dalam perekonomian negara, karena bersentuhan langsung dengan 

masyarakat luas. UMKM memerlukan label halal dalam produknya, 

meskipun produk itu sederhana. Sehingga dengan adanya label halal 

penjualan produk UMKM tersbut dapat meningkat baik secara 

nasional maupun di level global. UMKM dengan banyak jenisnya 

harus menjadi perhatian dalam mendapatkan sertifikat dan jaminan 

halal agar dapat bersaing dengan bisnis yang sudah besar. Pemerintah 

melalui banyak lembaga memberikan akses agar UMKM dapat 

dengan mudah memperoleh sertifikat halal. Kembali pada pelaku 

UMKM untuk dapat mendaftarkan produknya agar segera 

mendapatkan sertifikat halal. Konsumen yang banyak mengkonsumsi 

produk-produk UMKM tidak akan ragu dalam menggunakan produk 

UMKM. Banyaknya jumlah pelaku UMKM agar didorong untuk 

segera memiliki sertifikat halal. Hal ini akan mendukung 

pertumbuhan ekonomi lokal atau wilayah, bahkan konsumen yang 

datang ke daerah tersebut merasa terpenuhi kebutuhannya untuk 

produk yang halal. Pada daerah tertentu yang memiliki destinasi 

wisata yang banyak pengunjung dari berbagai daerah akan merasa 

puas dan senang jika produk yang digunakannya itu sudah terjamin 

kehalalannya. Sehingga akan menyampaikan dan bercerita kepada 

banyak pihak sehingga wisatawan akan terus berdatangan karena 

adanya keamanan produk halal. Dengan UMKM lokal yang telah 
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memiliki jaminan halal akan menjadikan daerah tersebut tujuan wisata 

yang menyenangkan bagi banyak orang. 

Selain UMKM didorong untuk memiliki dan berlabel halal pada 

produknya, pemasaran akan produk itu perlu menjadi perhatian. 

Digitalisasi untuk UMKM halal perlu dilakukan agar UMKM dapat 

tumbuh dan berkembang dan dapat bersaing dengan produk lainnya. 

Melalui digitalisai UMKM halal akan mudah dijangkau lebih luas, 

produk semakin mudah dikenal dan dipromosikan. Ditengah era yang 

serba teknologi menjadikan UMKM juga harus dapat beradaptasi 

dengan kondisi agar dapat bertahan dan berkompetisi dengan usaha 

lainnya. UMKM halal perlu disosialisasikan dan diperkenalkan dengan 

masyarakat luas agar UMKM tersebut dapat terus tumbuh. Produk-

produk UMKM halal yang dipasarkan melalui digital akan 

meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Sehingga UMKM halal 

berkontribusi lebih banyak bagi perekonomian negara. Proses 

legalitas halal pada produk UMKM dan proses digitalisasi dua hal 

yang saling mendukung satu sama lain untuk dapat bertahan dan terus 

tumbuh di masa kini dan masa datang. Keduanya akan menjadikan 

segemen UMKM eksis dan tujuan berkelanjutan. 
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ANTANGAN EKONOMI DUNIA akibat krisis ekonomi 

global telah menjadi hal yang krusial dan perhatian besar 

negara-negara dunia. Resiko-resiko perdagangan dan 

kondisi geopolitik menjadikan negara-negara dunia berada pada 

kondisi yang tidak stabil dan rentan terhadap krisis. Dalam merespon 

berbagai macam kondisi global yang tidak pasti, kemampuan untuk 

menangkap peluang yang ada dan melakukan transformasi atau 

perubahan adalah kunci ketahanan ekonomi. 

Sebagai anggota G20, Indonesia telah memberi kontribusi 

yang baik dalam capaian Gross Domestic Product (GDP) dunia. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah turut andil dalam membentuk 

tren ekonomi Islam global. The Global Islamic Economy Report tahun 

2018/2019 memperkirakan total belanja muslim di dunia pada tahun 

2017 sekitar USD 2,1 triliun, setara dengan 0,27% dari total GDP 

dunia (IEDCDUBAI, 2019). Capaian ini termasuk berasal dari 

konsumsi makanan halal, gaya hidup halal, media halal, pariwisata 

halal, obat dan kosmetik halal. Lebih lanjut, laporan tersebut juga 

menyebutkan bahwa nilai belanja makanan dan gaya hidup halal di 

dunia (Islamic food and halal lifestyle expenditure) dipredikasi akan terus 

naik hingga mencapai USD 3 triliun pada tahun 2023 yang akan 

datang.  

Terdapat beberapa faktor yang membuat industri halal global 

dan nasional semakin berkembang. Pertama, salah satu pendorong 

terkuat adalah populasi Muslim yang tumbuh cepat, muda, dan besar 
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baik di Indonesia maupun global. Menurut Pew Research Center’s Forum 

on Religion & Public Life, populasi Muslim global diperkirakan 

meningkat dari 1,7 miliar pada 2014 menjadi 2,2 miliar pada 2030 dan 

ukuran demografi yang tipis ini telah menciptakan daya tarik universal 

untuk pengembangan ekosistem halal (PRC, 2016). Kedua, ekonomi 

Islam tumbuh pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan ekonomi 

global. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan IMF terbaru (April 2016), 

57 negara yang sebagian besar adalah anggota Muslim dari OKI 

(Organisasi kerjasama islam) melaporkan PDB di 2015 sebesar USD 

17 triliun dan diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata yang 

diproyeksikan sebesar 4.19% dibandingkan dengan sisa pertumbuhan 

PDB dunia antara 2015-2021 (Thomas Reuters, 2016). Ini 

menciptakan pasar besar untuk peningkatan ekosistem halal. Ketiga, 

tren baru-baru ini dari motivasi konsumen muslim untuk menerapkan 

ajaran Islam dalam kehidupan mereka semakin mendorong gaya 

hidup dan praktik bisnis (Muhamad, Leong, dan Mizerski, 2016). 

Akibatnya, selera konsumen untuk produk dan layanan halal 

berkembang pesat baik di sektor barang konsumsi dan layanan ritel, 

sehingga pada akhirnya memicu kebutuhan akan ekosistem halal. 

Keempat, nilai pasar produk halal global terus berkembang seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia. Pada 2019, 

jumlah penduduk muslim dunia mencapai 1,8 miliar, dan diperkirakan 

terus bergerak meningkat lebih dari 30% sehingga pada tahun 2060 

jumlahnya mencapai 2.9 miliar. Tahun 2019, penduduk muslim dunia 

telah membelanjakan uangnya untuk konsumsi di 6 sektor ekonomi 

senilai tidak kurang dari SD 2.2 triliun dengan pertumbuhan 5,2% 

pertahun. Kelima, pertumbuhan perdagangan di antara negara-negara 

anggota OKI merupakan pendorong utama dalam memfasilitasi 

pengembangan ekosistem halal. Diprakarsai oleh Islamic 

Development Bank (IDB), negara-negara anggota OKI mendapat 

layanan sebagai kelompok pembiayaan multilateral sehingga 

meningkatkan pertumbuhan perdagangan negara-negara OKI (MIFC, 

2015). Ekosistem halal disini dapat memberikan dukungan lebih besar 
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dalam bentuk insentif ekonomi dan program pemasaran di Sebagian 

negara anggota OKI. Keenam, partisipasi perusahaan multinasional 

global semakin memacu pengembangan ekosistem halal dan telah 

memberikan kredibilitas global pada penawaran halal. Merek-merek 

global terkemuka dibidang makanan, keuangan, mode, perjalanan, 

farmasi dan sector kos metik semakin menunjukan kepatuhan pada 

ketentuan agama dan terus memastikan proses produksi produk dan 

layanan yang sesuai dengan syariah (Ab Talib, Abdul Hamid, dan 

Zulfakar, 2015). Fakta dan data ini menyiratkan pesan bahwa industri 

halal telah menjadi arah baru perkembangan ekonomi nasional dan 

dunia.   

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ironisnya, 

Indonesia justru belum mampu memainkan perannya secara optimal 

dalam memenuhi permintaan pasar, padahal potensi yang dimiliki 

sesungguhnya sangat besar. Berdasarkan data The Global Islamic 

Economy Index tahun 2018/2019, Indonesia hanya menempati 

peringkat 10 di dunia sebagai produsen produk halal (IEDCDUBAI, 

2019). Meski kinerja ekspor Indonesia pada komoditi fashion, 

makanan halal, dan pariwisata halal menunjukkan perkembangan 

yang baik dari tahun ke tahun, tetapi di sisi lain Indonesia juga secara 

agregat mencatat nilai impor bersih (net import) yang cukup besar 

untuk produk dan layanan halal yang berakibat pada defisit neraca 

perdagangan.  Hal ini menjadi warning bahwa pemanfaatan dan 

pengembangan produk-produk halal di dalam negeri belum dilakukan 

secara optimal dan perlu untuk diberdayakan. 

Tantangan dan Strategi Pengembangan Industri Halal  

Secara umum, beberapa tantangan dalam pengembangan 

ekonomi Syariah di Indonesia, khususnya pada aspek industri halal 

yang dihadapi saat ini adalah belum memadainya regulasi terkait 

industri halal, keterbatasan literasi dan kepedulian masyarakat akan 

produk-produk halal, rendahnya hubungan atau interaksi antara 

industri halal dan sektor keuangan seperti perbankan Syariah. Selain 

itu, industir halal di Indonesia juga menghadapi tantangan berupa 
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tingginya permintaan dan konsumsi produk halal yang tidak 

diimbangi dengan peningkatan produksi, belum memadainya sistem 

manajemen resiko industri halal, penggunaan teknologi informasi 

yang belum optimal dalam mendukung industri halal, dan standar 

produksi halal Indonesia yang belum diterima secara global dimana 

Indonesia belum terdaftar sebagai anggota SMIIC (The Standards and 

Metwrology Institute for the Islamic Countries), sebuah lembaga standarisasi 

halal untuk negara-negara muslim di dunia (Bappenas, 2018). 

Untuk merespon tantangan ini, Indonesia harus membangun 

visi, misi, strategi dan program yang kuat dan matang untuk 

menyongsong perkembangan industri halal nasional dan global di 

masa yang akan datang. Bukan hal yang mustahil, industri halal akan 

menjadi penopang utama perekonomian nasional di masa akan datang, 

ketika Indonesia mampu pusat ekonomi Syariah terkemuka di dunia. 

Inilah visi besar perkembangan industri halal nasional. Misi yang 

dibangun untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan skala 

usaha ekonomi Syariah nasional (pangsa pasar), meningkatkan 

peringkat Global Islamic Economy Index, meningkatkan kemandirian 

ekonomi (orientasi ekspor), dan meningkatkan Indeks Maqasid 

Syariah Nasional dan Internasional (tingkat kesejahteraan). Untuk 

mencapai visi dan misi ini, strategi yang dapat diambil dalam industri 

halal adalah dengan penguatan rantai nilai (value chain) meliputi 

makanan dan minuman halal, pariwisata halal, muslim fashion halal, 

kosmetik dan obat-obatan halal.  

Peran Strategis Sektor Energi Baru dan Terbarukan 

Selain strategi-strategi di atas, strategi yang juga penting 

untuk diambil adalah dengan pengembangan Energi Baru dan 

Terbarukan (EBT). Sektor ini berpotensi untuk menyerap banyak 

tenaga kerja yang dapat menurunkan tingkat pengangguran. 

Pengembangan energi terbarukan ini berpotensi untuk dapat 

meningkatkan nilai tambah dari sumber energi dan membuka 

kesempatan perluasan skala usaha. Dari segi otonomi daerah, energi 

terbarukan membuka peluang daerah untuk memiliki otonomi 
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sumber energi. Dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi 

Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat 

ekonomi dan keuangan Syariah terkemuka dunia, klaster energi 

terbarukan dapat menjadi katalisator untuk penguatan rantai nilai 

halal (halal value chains) (Iskandar, Aqbar, dan Herman, 2021). 

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

energi menjadi kebutuhan dasar dengan per tahun rata-rata 

pertumbuhannya mencapai 7 persen. Lebih lanjut, 94 persen 

kebutuhan masih tergantung pada energi fosil.  Dengan kondisi saat 

ini, Indonesia berkontribusi menyumbangkan emisi karbon terbesar 

dari sektor Land Use, Land Use Change and Forsetry (LULUCF) 

sebanyak 50 persen. Sektor energi menyumbangkan emisi karbon 

sebesar 30 persen, dan dari sektor transportasi mencapai 12 persen. 

Hingga tahun 2050, penggunaan energi di Indonesia diperkirakan 

akan didominasi oleh kebutuhan pemenuhan listrik pada sektor 

industri, disusul oleh sektor transportasi dan rumah tangga. Oleh 

karena itu, pemenuhan kebutuhan energi yang tinggi di masa 

mendatang mesti diupayakan, di antaranya dengan pemanfaatan dan  

implementasi energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah 

lingkungan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional 

(Azhar dan Satriawan, 2018). 

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak 

diimbangi oleh upaya konservasi yang mengatasnamakan 

kesejahteraan hidup manusia tampaknya mulai menampilkan dampak 

negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak 

hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga 

keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Isu keterbatasan energi, 

pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian 

banyak isu lingkungan yang demikian pelik untuk diperhatikan yang 

tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global. Meningkatnya kesadaran 

terhadap isu lingkungan ini mendorong negara-negara di dunia, 

termasuk Indonesia, untuk memikirkan upaya pengimbangan laju 

ekonomi dengan upaya konservasi lingkungan alam dan melahirkan 
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paradigma ekonomi yang memasukkan aspek lingkungan dan 

keadilan sosial ke dalamnya (Azhar dan Satriawan, 2018). Di 

Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan sudah dimulai sejak 

tahun 1970-an, namun hingga sekarang masih cenderung fokus pada 

pembangunan ekonomi, bahkan pada pertumbuhan yang cenderung 

pendek. Model pembangunan yang dikembangkan hanya 

menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung ekstraktif. 

Tanpa menafikan adanya perbaikan kualitas seumber daya dan 

lingkungan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa upaya 

mempertahnkan fungsi lingkungan dan pemnafaatan saumber daya 

alamsecara lestari masih jauh dari yang diharapkan (Makmun, 2011). 

Padahal sejatinya, dengan pengembangan energi terbarukan, 

ketergantungan akan energi fosil dapat berkurang. Sektor ini 

berpotensi untuk menyerap banyak tenaga kerja yang dapat 

menurunkan tingkat pengangguran. Pengembangan energi 

terbarukan ini berpotensi untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari 

sumber energi dan membuka kesempatan perluasan skala usaha. Dari 

segi otonomi daerah, energi terbarukan membuka peluang daerah 

untuk memiliki otonomi sumber energi. Dalam rangka untuk 

mendukung tercapainya visi Indonesia yang mandiri, makmur dan 

madani dengan menjadi pusat ekonomi dan keuangan Syariah 

terkemuka dunia, klaster energi terbarukan dapat menjadi katalisator 

untuk penguatan halal rantai nilai (halal value chains) (Bappenas, 2018). 

Kontribusinya terlihat dalam peningkatan kemandirian ekonomi 

melalui swasembada energi. Skema sinergitas di antara program energi 

terbarukan dan ekonomi/keuangan Syariah sebagiamana ditunjukkan 

pada Gambar 1. Sebagai titik awal sinergi, sektor keuangan Syariah 

dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan minimnya 

ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan 

investasi EBT. Melalui berbagai pembiayaan berbasis syariah dengan 

berbagai skema, ekosistem industri keuangan Syariah dapat 

berkontribusi menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian target 

EBT yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2050. 



 
 

MES-2021 | 247  
 

 

 

Gambar 1. Skema Sinergitas Energi Terbarukan dan Industri 

Halal 

Selanjutnya, dengan optimalnya pemanfaatan EBT di 

Indonesia, hasil energi tersebut menjadi pendukung untuk ujung 

tombak industri halal, di antaranya: pariwisata, industri makanan dan 

minuman, fesyen Muslim, farmasi dan kosmetik, serta media dan 

rekreasi. Terkhusus pada industri pariwisata halal, Indonesia dapat 

menyinergikan tempat produksi EBT menjadi salah satu destinasi 

pariwisata berbasis green tourism (Iskandar, Usman, dan  Shaharuddin, 

2021). 

Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, jumlah 

wisatawan muslim dunia mencapai 140 juta orang pada tahun 2018 

dan diprediksi akan bertambah menjadi 160 juta rang pada tahun 2020 

(Grafik 1). Selain itu, Grafik 1 juga menunjukkan bahwa jumlah 

wisatawan muslim dunia terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, sehingga potensi pengembangannya masih sangat besar. 

Kondisi yang demikian membuat sub-sektor pariwisata dirasa dapat 
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mendukung pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah karena 

akan mendorong berkembangnya subsector yang lain, misalnya 

makanan dan minuman, transportasi, dan akomodasi. 

 

Grafik 1. Jumlah Wisatawan Muslim di Dunia (2014-2020*) 

Sumber: Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 

Dalam sub-sektor pariwisata halal ini, Indonesia menempati 

peringkat ke-4 pada Global Islamic Economic Indicator  dengan nilai 

52, di bawah Malaysia, UAE, dan Turki masing-masing dengan nilai 

95,5; 72,7; dan 72 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2. Selain itu, 

pada GMTI 2019, Indonesia bahkan menempati peringkat pertama 

sebagai daerah wisata halal terbaik, menempati peringkat yang sama 

dengan Malaysia (Grafik 3). Pada GMTI 2019 juga disebutkan bahwa 

Indonesia menduduki peringkat teratas dalam berkomunikasi dengan 

wisatawan Muslim, dimana indikatornya adalah dari segi kemudahan 

berkomunikasi, digital presence dan jangkauan (outreach). Dalam hal ini, 

Indonesia mendapatkan nilai tertinggi dalam hal jangkauan (outreach). 

Selain dalam hal komunikasi, Indonesia juga menjadi negara dengan 

peringkat teratas dalam hal tingkat pelayanan yang diberikan, di mana 

Indonesia mendapatkan nilai sempurna pada dua indikator yaitu 

bandara dan tempat ibadah.  
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Grafik 2. Peringkat Pariwisata Halal Indonesia 

Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2018/19 

 
Grafik 3. Perolehan Nilai dan Peringkat Destinasi Wisata Halal 

Negara OKI 

Sumber: Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu 

pengguna energi terbesar adalah dari sektor industri. Sinergi 

pemanfaatan energi terbarukan oleh sektor-sektor yang ada dalam 

ekosistem industri halal dapat mendukung peningkatan ekonomi yang 

berkelanjutan secara jangka panjang. Energi terbarukan dapat 



 

250 | MES-2021 

 

dimanfaatkan di antaranya oleh industri halal seperti makanan dan 

minuman halal, fesyen muslim, pariwisata halal, farmasi dan kosmetik 

halal dan media dan rekreasi halal. Sebagai contoh, beberapa negara 

Eropa seperti Jerman dan Inggris telah mengintegrasikan sektor 

energi terbarukan dengan pariwisata. Hal ini dikenal dengan green 

tourism. Jerman melalui program Energiewende telah menerapkan 

integrasi sektor energi terbarukan dengan pariwisatanya. Walaupun 

terdapat beberapa pihak yang keberatan dengan adanya program 

Energiewende, namun selain mampu memberikan energi terbarukan 

di Jerman, program tersebut mampu meluaskan fungsinya sebagai 

lokasi pariwisata tanpa menggangu fungsi utamanya untuk 

menghasilkan energi. Tidak dapat dipungkiri, penambahan fungsi dari 

sumber-sumber energi terbarukan akan meningkatkan kontribusi 

secara ekonomi di negara tersebut. Model lainnya terdapat di Inggris 

dengan nama Gladwinsfarm. Tempat wisata ini telah mendapatkan 

beberapa penghargaan salah satunya dalam kategori green tourism. 

Pariwisata ramah lingkungan di dalamnya memiliki konsep yang mirip 

dengan Energiewende. Kebijakan yang diterapkan oleh tempat wisata 

ini adalah pengurangan carbon footprint, solar tracker panel dan 

biomass boiler. Kelebihan dari Gladwinsfarm adalah fasilitas yang lebih 

lengkap sehingga aktivitas yang ditawarkan kepada para pengunjung 

lebih beragam untuk mempromosikan energi terbarukan dan green 

tourism.  

Sinergi EBT dengan industri lain terjadi di Jerman dan 

Inggris yang telah memanfaatkan EBT untuk industri pariwisatanya. 

Saat ini hal tersebut belum dilakukan di Indonesia. Berdasarkan 

potensi yang ada di setiap daerah di Indonesia, salah satu yang dapat 

disinergikan adalah dengan melihat potensi pengembangan EBT 

dengan potensi pariwisata halal di setiap wilayah. Di Indonesia, 

Kementerian Pariwisata telah membuat destinasi wisata halal 

unggulan. 10 destinasi wisata tersebut meliputi Kepulauan Riau dan 

Sumatera, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kepulauan Bali-

Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Kepulauan Maluku dan 
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Papua. Salah satu potensi pariwisata halal unggulan di area Great Bali 

adalah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).  Wilayah tersebut 

memiliki potensi energi laut dan tata surya. Potensi energi laut 

maupun energi tata surya di wilayah tersebut dapat menjadi salah satu 

potensi sinergi dengan pariwisata berkelanjutan (pariwisata halal) 

seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara di Eropa. 

Diperlukan riset dan kolaborasi bersama di antara pihak-pihak 

pemangku kebijakan serta yang dapat bersinergi antara sektor EBT 

dengan sektor pariwisata halal tersebut. 

Penguatan Industri Halal 

Sebagai penguat, strategi di atas juga dapat didukung oleh 

penguatan industri keuangan Syariah sebagai penopang atau 

penunjang industri halal dari sisi keuangan diantaranya dengan 

pendirian Lembaga Keuangan Halal Nasional, penguatan posisi 

Usaha Kecil dan Menegah (UKM) sebagai saluran produksi dan 

distribusi produk-produk halal, dan penguatan ekonomi digital 

sebagai media optimal di era industri 4.0 saat ini, serta penguatan 

observasi profil konsumen akan datang yang banyak berasal dari 

generasi milenial. Seluruh strategi ini akan berhasil mencapai 

tujuannya ketika hal-hal mendasar telah diupayakan pula secara 

optimal, seperti penguatan regulasi pemerintah, peningkatan literasi 

dan kepedulian masyarakat diantaranya melalui kampanye nasional, 

penguatan riset atau kajian terkait pengembangan kapasitas industri 

halal, dan penguatan data, teknologi dan informasi.  

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai 

mediator dan katalisator dari seluruh kegiatan ekonomi syariah di 

Indonesia berkomitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, 

strategi dan program industri halal di Indonesia. Dalam mewujudkan 

realisasi penguatan rantai nilai halal, KNKS melalui Direktorat 

Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal, memiliki 

inisiatif program yaitu strategi nasional pengembangan industri halal 

yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama 

regional dan global halal hub dalam hal perdagangan maupun 
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produksi.  Inisiatif program ini merupakan upaya pemetaan klaster 

industri halal melalui kajian dan analisis yang mencakup tinjauan 

aspek ekonomi dan preferensi konsumen.  

Berkaitan dengan upaya tersebut, ketersediaan sarana dan 

fasilitas pendukung juga diperlukan untuk mempermudah pelaku 

industri selama proses produksi produk halalnya. Fasilitas tersebut 

bisa dalam bentuk kemudahan koordinasi dan perizinan dengan 

menggunakan sistem yang telah terintegrasi, percepatan dan 

kemudahan proses sertifikasi halal, dan sebagainya. Selain itu, untuk 

investor dan pelaku industri, pemerintah dapat memberikan insentif 

pajak untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Strategi atau 

inovasi ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan 

industri halal Indonesia sehingga dapat berkontribusi besar dan 

menjadi arah baru dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Kesimpulan  

Sebagai negera dengan populasi muslim terbesar di dunia, 

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dalam 

memenuhi permintaan pasar pada sektor industri halal secara optimal. 

Meski demikian, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan dan 

permasalahan dalam pengembangannya, seperti belum memadainya 

regulasi terkait industri halal, keterbatasan literasi dan kepedulian 

masyarakat akan produk-produk halal, rendahnya hubungan atau 

interaksi antara industri halal dan sektor keuangan seperti perbankan 

Syariah, dan lainnya.  Untuk merespon tantangan ini, Indonesia harus 

membangun visi, misi, strategi dan program yang kuat dan matang 

untuk menyongsong perkembangan industri halal nasional dan global 

di masa yang akan datang. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, 

strategi yang dapat diambil dalam industri halal adalah dengan 

penguatan rantai nilai (value chain) meliputi makanan dan minuman 

halal, pariwisata halal, muslim fashion halal, kosmetik dan obat-obatan 

halal. Selain itu, strategi yang juga penting untuk diambil adalah 

dengan pengembangan EBT. Dengan pemanfaatan EBT yang 

optimal di Indonesia, hasil energi tersebut menjadi pendukung untuk 
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ujung tombak industri halal, di antaranya pariwisata, industri makanan 

dan minuman, fesyen Muslim, farmasi dan kosmetik, serta media dan 

rekreasi. Sinergi pemanfaatan EBT oleh sektor-sektor yang ada dalam 

ekosistem industri halal tersebut akan mendukung peningkatan 

ekonomi yang berkelanjutan secara jangka panjang.  

Sebagai penguat, strategi ini harus didukung oleh penguatan 

industri keuangan Syariah sebagai penopang atau penunjang industri 

halal dari sisi keuangan diantaranya dengan pendirian Lembaga 

Keuangan Halal Nasional, penguatan posisi Usaha Kecil dan 

Menegah (UKM) sebagai saluran produksi dan distribusi produk-

produk halal, dan penguatan ekonomi digital sebagai media optimal 

di era industri 4.0 saat ini, serta penguatan observasi profil konsumen 

akan datang yang banyak berasal dari generasi milenial. Seluruh 

strategi ini akan berhasil mencapai tujuannya ketika hal-hal mendasar 

telah diupayakan pula secara optimal, seperti penguatan regulasi 

pemerintah, peningkatan literasi dan kepedulian masyarakat 

diantaranya melalui kampanye nasional, penguatan riset atau kajian 

terkait pengembangan kapasitas industri halal, dan penguatan data, 

teknologi dan informasi.  
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NDUSTRI MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA UNTUK 

MENINGKATKAN KESEJATERAAN PENDUDUK. 

Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk 

meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan 

untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancangan 

bangun dan perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi, 

Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis 

dan sub sistem manusia (Wignjosoebroto : 2003, 19). 

Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari 

akar kata الحل yang artinya (اإلباحة( artinya sesuatu yang diboleh. 

menurut syariat (Syawkânî, al-, Fath al-Qâdir, Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, 

2007). Al-Jurjani menulis, kata ”halal ” berasal dari kata الحل yang 

berarti ” terbuka” (الفتح .(Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang 

tidak dikenakan sanki penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang 

dibebaskan syariat untuk dilakukan (AL-Jurnaji: 1405, 124).” Menurut 

Abû Ja‘far al-Thabârî (224-310 H), lafaz halâl )حالل)berarti terlepas 

atau terbebas (طلقا .(Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat 

ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang di perbolehkan oleh 

syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah 

terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang 

membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, 

bukan dengan hasil muamalah yang dilarang (Gillani,2016). 
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Maka dari pengertian di atas dapat difahami bahwa industri 

halal adalah segala bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan 

penduduk baik berupa pengolahan bahan baku, dan pengembangan 

aspek lain yang dapat menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan 

oleh syariat baik dalam proses pembuatan, usaha, penggunaannya, 

pemasarannya maupun pengembangannya bukan hasil dari kegiatan 

muamalah yang dilarang. 

Potensi bisnis industri halal di dunia sangat besar. Saat ini 

berbagai negara, baik negara muslim maupun non-muslim berlomba-

lomba menggarap potensi bisnis syariah. Berdasarkan laporan Global 

Islamic Economy Report 2016/2017 nilai belanja makanan dan gaya 

hidup (food and lifestyle sector expenditure) Muslim di sektor halal dunia 

mencapai US$1,9 triliun pada tahun 2015 dan diperkirakan akan naik 

menjadi US$ 3 pada tahun 2021. Global Islamic Economy Report 

2016/2017 menempatkan Malaysia, United Arab Emirates dan 

Bahrain secara berurutan di peringkat teratas sebagai negara yang 

paling berkembang dalam industri halal di dunia. Malaysia menempati 

peringkat pertama karena kinerjanya yang kuat di sektor keuangan 

Islam dengan jumlah aset yang besar, pemerintahan yang maju dan 

memberikan dukungan penuh, dan memiliki nilai kesadaran tertinggi. 

Meskipun peringkat Malaysia di tahun 2016 sedikit menurun dalam 

indikator Halal Food yaitu diposisi kelima, namun ia berada 

diperingkat kedua dalam indikator Halal Travel and Halal 

Pharmaceuticals dan kosmetik. Hal ini mencerminkan sektor pariwisata 

yang kuat dan sertifikasi produk halal yang canggih. Berdasarkan 

kriteria di atas, Malaysia dianggap layak menempati urutan pertama 

dalam industri halal dunia (Rasyid: 2017) 

Industri halal merupakan kegiatan suatu industri yang 

dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan 

suatu produk halal yang yang sesuai dengan syariat ajaran islam. 

Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk 

perwujudan dari UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa produk halal adalah produk 
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yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk 

halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk 

mencakup pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk. 

Sektor di industri halal bisa berupa makanan dan minuman, 

pakaian atau fashion, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta 

kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-

sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya sebatas produk 

halal, tetapi juga gaya hidup halal (State of the Global Islamic Economy, 

2018). 

Dalam Islam untuk memenuhi kebutuhannya, seorang 

muslim harus senantiasa sejalan dengan Alquran dan Sunah. Dari segi 

kualitas, setiap muslim bukan hanya harus memperhatikan halal 

tidaknya sebuah produk, namun juga tentang nilai ke-thoyib-an (baik) 

untuk kesehatan selain aspek ‘rasa’ yang sering menjadi pilihan. 

Sebagaimana firman Allah SWT 

أ َ ي ُۥ   : ٱنل ه ُّ ي َ ََٰٰٓ ُٗ ُ ك َّاس َا  ٗا َٰل َ َل ِ أرض ح َ أ َّ ِ ا ف ٱل ِ مم ْ وا ُ

ه َّ ِن ِِۚ إ َ َٰن أط ي َّ َٰ ِت ٱلش َ ُ و ُط ْ خ ُوا ِع ب َّ ت َ َ ت َل اا و ِب   َ ي ط ِ ء َٰٓ و ُّ ِٱلس ُ 

َٗ ٱلل ْ ع    ١٦٨ن ٌ  م ب ُك ُر م أ أ َ َا ي م َّ ِ إ ِني ب ُّ  ّٞ م ُو َد أ ع ُ م َك َ ل َا ل ِ م َّ َ

 “  ُون م َ ل أ ع َ ت ١٦٩َوا ُ ُول ق َ َن ت أ َ ِ و ء َٰٓ ا َ أش َح ف أ َٱل و 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan 

mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.“(Qs. Al-Baqarah: 

168-169) 

 

Pemahaman yang baik tentang agama semakin membuat 

umat Islam menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang 

dikonsumsi. Khusus di Indonesia, umat Islam dilindungi oleh 
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lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-

produk yang dikonsumsi oleh Umat Islam di Indonesia. 

 

 

 
Sumber : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 

Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam 

mengembangakan industri halal, dikarenakan negara Indonesia 

merupakan negara dengan populasi penduduk mayoritas muslim 

terbesar di dunia. Tahun 2019, populasi umat islam di Indonesia 

diprediksikan mencapai 87% dari total penduduk Indonesia. Dari data 

Global Islamic Economy (GIE) yang mengukur kekuatan ekonomi 

syariah 73 negara, Indonesia menempati peringkat 5 pada tahun 

2019/2020. peringkat ini mengalani perbaikan dari tahun sebelumnya 

yaitu pada tahun 2018/2019 dimana Indonesia menempati peringkat 

ke-10 dalam industri halal di dunia. (berdasarkan GIE report) 

Indonesia dalam hal ini seharusnya memiliki potensi yang 

sangat besar dalam pemanfaatan peluang industri halal terutama di 

dalam halal food. Terutama sebagai seorang muslim, wajib hukumnya 

untuk mengonsumsi makanan yang halal yang telah disebutkan dalam 

Al Qur’an Surat An-Nahl ayat 114. Namun sangat disayangkan dalam 

data Global Islamic Economy 2019/2020, Indonesia tidak termasuk 

dalam Top 10 Halal Food tetapi Indonesia urutan ke-5 dalam Top 10 
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Islamic Finance, urutan ke-4 dalam Muslim-Friendly Travel, dan 

urutan ke-3 dalam Top 10 Modest Fashion.  

Dari adanya fakta tersebut, kita merasa sangat miris apabila 

masyarkat Indonesia masih merupakan eksportir halal food yang 

rendah dan hanya menjadi konsumen terbesar di dunia dalam produk 

halal dan bukan menjadi produsen untuk halal food. Seharusnya 

Indonesia bisa memanfaatkan potensi dasar yang ada karena 

Indonesia juga masih menyandang predikat mayoritas muslim 

terbesar di dunia sehingga halal food seharusnya bisa berkembang di 

Indonesia dan bisa dipasarkan atau diperkenalkan makanan khas 

Indonesia yang terjamin akan kehalalannya baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri.  

Berkembangnya industri halal dengan pesat di Indonesia, 

mempunyai rintangan dan tantangan tersendiri dalam perkembangan 

industri halal di Indonesia. Salah satu poin penting yang menjadi 

tantangan dalam berkembangnya industri halal di Indonesia adalah 

mengenai kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Selain itu juga 

minimnya potensi industri halal yang dioptimalkan contohnya yaitu 

minimya pelaku industri halal yang melakukan sertifikasi halal untuk 

mengembangkan badan usaha atau produknya (Rambe dan 

SArifuddin, 2012). Baik dari sektor wisata halal, halal food, fashion 

muslim, kosmetik, kesehatan maupun dalam sektor media. 

Rintangan lain yang tak kalah pentingnya terutama dari sisi 

akuntabulitas dan transaparansi laporan keuangan dari industri halal 

tersebut dikarenakan sumber yang halal, pengelolaan yag halal serta 

distribusi yang halal akan lebih bermanfaat jika di catat, dilaporkan 

dan diungkapkan dengan cara yang terbaik pula (Nurnazli. 2014). 

Disinilah letak peran akuntansi sebagai bagian dari mekanisme yang 

berhubungan dalam mengelola data keuangan dari mulai mencatat 

hingga menyajikannya dalam suatu laporan keuangan, dimana laporan 

tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

suatu perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang 

dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki manfaat 
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bagi berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal yang 

mempunyai kepentingan terhadap aktifitas ekonomi perusahaan 

tersebut. 

Penerapan akuntansi untuk kegiatan sehari-hari sangat 

diperlukan bagi banyak orang. Misalkan saja mencatat segala 

keperluan yang dimaksudkan untuk tujuan mengendalikan keuangan 

orang tersebut. Manfaat dengan adanya akuntansi dalam kehidupan 

sehari-hari adalah kita dapat mengetahui apa saja penerimaan dan 

pengeluaran dari uang kita serta dapat juga mengawasi, mengontrol, 

merencanakan keuangan kita.  

Saat ini, perusahaan dituntut tidak hanya mengutamakan 

pemilik dan manajemen, tetapi juga seluruh pihak yang yang terkait, 

seperti karyawan, konsumen, serta masyarakat dan lingkungan. Hal ini 

karena keberadaan perusahaan tidak terlepas dari kepentingan dari 

berbagai pihak. Salah satunya adalah dukungan lingkungan. Seringkali 

usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi mengakibatkan 

penurunan kualitas lingkungan, berupa pencemaran udara, air, dan 

pengurangan fungsi tanah. Pelestarian lingkungan di samping 

bermanfaat bagi masyarakat di sekitar juga bermanfaat bagi 

perusahaan secara jangka panjang. 

Ketika kepedulian terhadap lingkungan mulai mendapat 

perhatian masyarakat, akuntansi berbenah diri agar siap 

menginternalisasi berbagai eksternalitas. Belkoui dan Ronald (1991) 

dalam Idris (2012) menjelaskan bahwa budaya merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi perkembangan struktur bisnis dan 

lingkungan sosial, yang pada akhirnya akan mempengaruhi akuntansi. 

Konsekuensi dari wacana akuntansi sosial dan lingkungan ini pada 

akhirnya memunculkan konsep Socio Economic Environmental Accounting 

(SEEC) yang sebenarnya merupakan penjelasan singkat pengertian 

Triple Bottom Line, yaitu pelaporan akuntansi ke publik tidak saja 

mencakup kinerja ekonomi tetapi juga kinerja lingkungan dan 

sosialnya. Bell dan Lehman (1999) mendefinisikan akuntansi 

lingkungan sebagai :  
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“Green accounting is one of the contemporary concepts in accounting that 

support the green movement in the company or organization by recognizing, 

quantifying, measuring and disclosing the contribution of the environment to the 

business process”. 

 Berdasarkan definisi green accounting di atas maka bisa dijelaskan 

bahwa green accounting merupakan akuntansi yang di dalamnya 

mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-

biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan 

lingkungan (Aniela, 2012). Sedangkan aktivitas dalam green accounting 

dijelaskan oleh Cohen dan Robbins (2011:190) sebagai berikut: “ 

“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports 

of both environmental and financial data with a view toward reducing 

environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects 

of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become 

a key aspect of green business and responsible economic development”.  

Melalui penerapan green accounting maka diharapkan 

lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan 

green accounting maka perusahaan akan secara sukarela mamatuhi 

kebijakan pemerintah tempat perusahaan tersebut menjalankan 

bisnisnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh De Beer dan 

Friend (2005) membuktikan bahwa pengungkapan semua biaya 

lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan mengalokasikan 

biayabiaya ini berdasarkan tipe biaya dan pemicu biaya dalam sebuah 

akuntansi lingkungan yang terstruktur akan memberikan kontribusi 

baik pada kinerja lingkungan (Aniela; 2012). 

Selain itu, Alexopoulus et al. (2011) menunjukkan bahwa 

perbaikan kinerja lingkungan adalah potensi sumber keunggulan 

kompetitif yang mengarah ke proses yang lebih efisien, peningkatan 

produktivitas, biaya kepatuhan lebih rendah dan peluang pasar baru. 

Dengan demikian, mengintegrasikan akuntansi lingkungan 

ke dalam sistem informasi akuntansi perusahaan sangat penting. 

Memiliki sistem akuntansi lingkungan yang tepat akan 

memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih 
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tepat mengenai hal-hal tersebut. Sistem ini memberikan analisis yang 

lebih baik atas biaya lingkungan dan dapat mengungkapkan peluang 

yang mungkin bisa meningkatkan pendapatan antara lain seperti daur 

ulang dari bahan baku, desain produk dan proses manufaktur yang 

lebih baik.  

Keberlanjutan sangat penting untuk memastikan memiliki 

sumber daya untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. 

Sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi 

kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang, 

(The World Commission on Economic Development (WCED) 1987:43) 

dalam Linnenluecke, Griffiths, 2010). Dalam hal ini, pembangunan 

berkelanjutan menitikberatkan pada upaya memelihara atau 

mempertahankan kegiatan membangun (development) secara 

berkelanjutan. Hal yang dapat menjamin terpeliharanya kegiatan 

membangun adalah tersedianya sumberdaya secara berkelanjutan 

untuk melaksaanakan pembangunan. Azapagic (2003) merumuskan 

konsep dari Corporate Sustainability Management System (CSMS) kedalam 

lima tahap, yaitu pengembangan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

komunikasi, evaluasi dan kemajuan. Kelima tahap ini akan 

dirumuskan untuk menunjukan empat indikator yaitu ekonomi, 

teknologi, sosial, dan lingkungan. 

Perusahaan saat ini dituntut untuk meningkatkan dan 

memperbaiki kinerjanya yaitu dengan cara meningkatkan 

produktivitasnya. Produktivitas dapat diukur dengan 

membandingkan output dan input selama proses produksi. Dalam hal 

ini perusahaan dituntut untuk memperhatikan selera konsumen 

dangan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya. Dalam hal 

peningkatan produksi, perusahaan banyak mengalami permasalahan 

yang timbul pada dimensi keberlanjutan perusahaanyaitu ekonomi, 

teknologi, sosial, dan lingkungan mulai dari level efisiensi dan 

efektifitas biaya produksi juga proses produksi limbah. Perusahaan 

dalam proses produksinya harus mampu untuk mengembangkan 
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konsep berkelanjutan dan industri ramah lingkungan yang terintegrasi, 

menyeluruh, dan efisien. 

Prinsip akuntansi  tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi 

prinsip dasar yang universal dalam yakni nilai pertanggungjawaban 

(Accountability), keadilan dan kebenaran (Muhammad 2005, 11). 

Adapun makna yang terkandung dalam tiga nilai tersebut yang 

terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah: 282, sebagai berikut 

(Muhammad 2000, 42):  

1. Nilai Pertanggungjawaban (Accountability). Nilai 

pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi di 

kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan 

dengan konsep amanah. Bagi masyarakat muslim, persoalan amanah 

merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari 

alam kandungan. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk 

menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Implikasi dalam bisnis 

dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik 

bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang 

telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 

Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.  

2. Nilai Keadilan. Keadilan tidak hanya merupakan nilai yang 

sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga 

merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah menusia. 

Dalam konteks akuntansi, nilai keadilan secara sederhana dapat 

berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh individu atau 

organisasi harus dicatat dengan benar. Dengan kata lain, tidak ada 

Window Dressing dalam praktik pelaporan akuntansi. Dengan demikian, 

kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua 

pengertian, yaitu : Pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu 

kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominant. Tanpa 

kejujuran, informasi akuntasi yang disajikan akan menyesatkan dan 

sangat merugikan bagi pengguna informasi. Kedua, kata adil bersifat 

lebih fundamental tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. 

Pengertian kedua ini lebih cenderung sebagai pendorong untuk 



 
 

MES-2021 | 265  
 

melakukan upaya-upaya dekontruksi terhadap bangun akuntansi 

modern kepada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik. 

 3.  Nilai Kebenaran. Nilai kebenaran sebenarnya tidak 

terlepas dari nilai keadilan. Seperti halnya dalam akuntansi kita akan 

selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan 

pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila 

dilandaskan dengan prinsip kebenaran. Dimana kebenaran akan dapat 

menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan 

transaksi-transaksi ekonomi. Aplikasi akuntansi secara 

bertanggungjawab, adil dan benar merupakan nilai yang esensian 

dalam akuntansi, hal ini seiring dengan perkembangan ekonomi dan 

bisnis, sehingga banyak hal-hal yang harus disesuaikan, dengan tetap 

mempertahankan sifat teknis dalam memberi informasi yang relevan 

dan terpecaya. 

Sikap kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan adanya 

penghargaan terhadap alam. Pada hakikatnya penghargaan terhadap 

alam adalah kesadaran bahwa manusia menjadi bagian alam, sehingga 

mencintai alam juga mencintai kehidupan manusia (Triyuwono,2001). 

Jika semua orang mencintai lingkungan hidup dan alam, maka semua 

akan peduli untuk memelihara kelangsungan hidup lingkungan 

dengan tidak pernah merusak dan mengeksploitasi alam secara 

berlebihan sehingga keberlangsungan hidup alam akan dapat terjaga.  

Kehadiran akuntansi  lingkungan tidak perlu diragukan lagi, karena 

kehadiranya memberikan benang merah terhadap persoalan yang 

selama ini menjadi teka-teki bagi para pelaku ekonomi yang menjadi 

korban ketidak adilan dan ketidak transparannya informasi keuangan, 

serta spekulasi dalam transaksi-transaksi yang banyak ditemukan 

dalam sistem akuntansi konvensional. Terdapat tiga dimensi dalam 

paradigma green accounting yang tercakup dalam akuntansi Syariah yaitu; 

1. Mencari keridhoan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam 

menentukan keadilan sosio-ekonomi; 

 2. Merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan 

memenuhi kewajiban kepada masyarakat; dan 
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 3. Mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri. 

Green accounting harus ikut serta dalam menciptakan keadilan sosio-

ekonomi dan ini merupakan bagian dari ibadah. Karena etika Islam 

didukung oleh konsep tauhid, iman, kebaikan, ketaqwaan, ibadah, 

kewajiban, ikhtiar, hubungan dengan Allah, hubungan dengan 

manusia dan berkah. Dalam upaya Akuntansi syariah menciptakan 

keadilan sosio-ekonomi, maka aspek teknis dan aspek manusianya 

harus berjalan seiring dalam melaksanakan peranannya dengan 

berpedomankan syariah. Dimana peranan aspek teknis yang berkaitan 

dengan kontruksi akuntansi syariah dalam melakukan pengukuran 

dan pengungkapan, sedangkan aspek manusianya mempunyai 

peranan yang menyangkut kekuasaan 

PENUTUP 

Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan 

pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (hablum 

minallah), namun juga mencakup masalah hubungan antar sesama 

manusia (hablum minannas), bahkan juga hubungan antara manusia 

dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungannya. 

Sistem ekonomi Islam ini tentu tidak sendiri dia harus ditopang oleh 

perangkat lain yang mendukungnya agar bisa mencapai tujuan 

idealnya. Salah satu alat penopang itu adalah sistem informasi, alat 

ukur, alat pertanggungjawaban (accountability) yang sudah dikenal 

selama ini sebagai Akuntansi atau “Hasabah. Dalam pengembangan 

ijtihad tentang akuntansi Islam kita perlu mengidentifikasi akuntansi 

yang ada dan yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang, dan 

selain itu kita boleh melakukan penambahan, menciptakan, 

mengembangkan, dan lain-lain. Ibarat suatu kolam yang di dalamnya 

ada sampah, maka bagaimana upaya kita untuk membersihkan kolam 

tersebut sehingga menjadi bersih. Green accounting yang berorientasi 

pada lingkungan  menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan 

untuk  menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat 

lingkungan dan biaya ke dalam pengambilan keputusan ekonomi atau 

suatu hasil keuangan usaha. 
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Adapun kemaslahatan yang bersifat keutamaan (tahsiniyyah) adalah 

melakukan tindakan yang lain menurut adat dan menjauhi perbuatan-

perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat. Kemaslahatan ini 

merupakan keutamaan akhlak. Apabila syariat bertujuan untuk 

menjaga kemaslahatan, ini dapat dipahami bahwa syariat bertujuan 

mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Prinsip ini 

ditegaskan dalam Hadis “Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh 

memudaratkan (ولضرار لضرر .“(Hadis tersebut adalah Hadis Âhâd. 

Maksud Hadis ini “tidak ada kemudaratan dan tidak boleh 

memudaratkan”, yaitu seseorang tidak boleh merusak dirinya dan 

orang lain. Tidak boleh memulai berbuat kerusakan atau membalas 

dengan kerusakan. Apabila kerusakan dan perbuatan merusak 

dilarang, kemaslahatan dan kesejahteraan akan terjaga dan terpelihara. 

Dari hadis ini, ada ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya 

kemudaratan itu haram. Kata mudarat yang dimuat dalam Hadis 

tersebut berbentuk umum (nakirah) dalam ungkapan peniadaan (nafy). 

Dengan demikian yang dimaksud mudarat yaitu pelbagai jenis 

kerusakan. Apa yang berpotensi merusak lingkungan dan alam maka 

dia tida merupakan bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan 

Rasulnya. 
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agasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil 

telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya 

pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan 

bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem 

Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang 

lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). 

Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang 

ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai 

gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.
 
(Heri Sudarsono, 

2007: 28) 

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia selama 

beberapa tahun terakhir cukup pesat, walaupun pasar keuangan 

syariah merupakan elemen baru di Indonesia. Perkembangan ini 

ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di 

Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana 

syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan yang 

cukup pesat dalam pasar keuangan syariah yang berdampak besar 

terhadap ekonomi masyarakat, adalah industri perbankan syariah. 

Industri Perbankan syariah dapat memberikan kontribusi 

dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas 

ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif. Peran strategis 

industri perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi rakyat 

harus terus ditingkatkan dengan menangkap berbagai peluang yang 

ada di era financial digital yang ditandai dengan pemanfaatan 

teknologi dalam produk perbankan. Terlebih sebagai elemen baru, 

market share industri perbankan syariah di Indonesia masih rendah 

G 
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jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti malaysia. Selain itu 

jika dilihat dari total aset secara keseluruhan terhadap industri 

perbankan keseluruhan, total aset perbankan syariah masih berada 

di kisaran angka 5 %. 

Oleh karena itu, Industri Perbankan syariah harus terus 

memperkuat diri agar dapat meningkatkan peran dalam 

mengembangkan perekonomian di Indonesia. Industri perbankan 

syariah harus menjadi industri yang kuat, memiliki market share yang 

tinggi, dan menjadi pilihan masyarakat. Karena itu pengembangan 

perbankan syariah di Indonesia butuh dukungan infrastruktur yang 

memadai dari pemerintah. Selain untuk mendorong pengembangan, 

infrastruktur tersebut juga dinilai mampu mendongkrak kondisi pasar 

yang sedang melemah akibat meluasnya penyebaran pandemi covid-

19 

Indusriperbankan syariah harus memanfaatkan berbagai 

peluang yaitu dengan menyediakan infrastruktur dan inovasi produk 

berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk menyediakan 

beragam pilihan dan memperluas jangkauan pada masyarakat.
 
Harus 

disadari bahwa lengkapnya peraturan dan infrastruktur saja belum 

cukup untuk menjamin suksesnya bank syariah dalam mendekatkan 

(linkages) sektor keuangan dengan sektor riil. 

Disamping itu, relatif terbatasnya jaringan kantor (network) 

bank syariah menyebabkan masih terbatasnya jangkauan bank syariah 

dalam melayani masyarakat. Keberadaan institusi-institusi pendukung 

agar perbankan syariah dapat beroperasi secara optimal juga 

dirasakan belum memadai. Di lain pihak, sejumlah isu yang berkaitan 

dengan perkembangan teknologi dan inovasi ragam produk bank 

syariah memerlukan pengaturan yang memadai agar stabilitas sistem 

perbankan syariah dapat terwujud. 

Pengaturan perbankan di Indonesia, tidak terkecuali bank 

syariah, adalah dalam upaya meningkatkan ketahanan sistem 

perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan infrastruktur. Agar 
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bank syariah dapat beroperasi secara optimal diperlukan kelengkapan 

peraturan dan infrastruktur yang dapat menjamin bank syariah 

dikelola dengan cara-cara yang sesuai prinsip syariah dan kehati-

hatian bank. 

Pada saat ini telah ada tujuh ketentuan pelaksanaan bagi 

bank syariah, yaitu tiga ketentuan yang mengatur kelembagaan dan 

jaringan kantor bank syariah, dan empat ketentuan mengenai 

pengaturan penyelenggaraan kliring lokal bagi BUS, UUS dan juga 

BUK; ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum bagi BUS maupun 

UUS; pengaturan tata cara penempatan dana pada SWBI; serta satu 

ketentuan mengenai infrastruktur PUAS. 

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia dijelaskan bahwa 

program pengembangan infrastruktur perbankan mempunyai visi 

"Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya 

industri perbankan yang sehat"
 

Program ini bertujuan untuk 

mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang 

efektif. Infrastruktur industri perbankan syariah dapat didefinisikan 

sebagai kebutuhan dasar suatu perbankan syariah dalam upaya 

pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan 

sebagai layanan dan fasilitas-fasilitas fisik yang diperlukan agar 

perbankan syariah dapat berfungsi dengan baik. 

Merujuk latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

penulisan ajukan dalam makalah ini yaitu bagaimana kondisi 

infrastruktur industry perbankan syariah saat ini. 

Infrastruktur industry perbankan syariah 

Perbankan syariah di Indonesia bukan lagi menjadi hal baru 

bagi masyarakat. Salah satu tujuan diadakannya perbankan syariah 

adalah sebagai alternatif bagi masyarakat sebagai intermediasi 

keuangan dimana menggunakan prinsip bagi hasil sehingga saling 

menguntungkan antara bank dan nasabah. 

Terdapat beberapa nilai yang ditonjolkan dari bank syariah 

antara lain adalah keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari 
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kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan adanya 

perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan bagi sektor 

perekonomian nasional akan terus meningkat pula. 

Perkembangannya akan lebih intensif lagi karena sudah adanya 

landasan hukum yang dimiliki oleh perbankan syariah yaitu Undang-

Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. 

Pengembangan perbankan syariah mengacu pada rencana strategis 

seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

Perbankan syariah harus dapat melakukan transformasi 

menjadi perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dan dapat 

berperan nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan 

sosial di Indonesia. Perbankan syariah diharapkan menjadi 

perbankan yang terdepan dalam menjalankan layanan keuangan 

yang berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals 

(SDGs) dan juga menerapkan prinsip Creating Shared Value (CSV) 

yang sejatinya merupakan esensi dasar dari penerapan maqashid 

syariah dalam ekonomi syariah. 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana 

aksi global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

dalam rangka mengakhir kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 

melindungi lingkungan. Aksi global ini di mulai pada tahun 2015 

dengan harapan dapat dicapai pada tahun 2030. Terdapat 17 tujuan 

dalam SDGs yang berfokus pada 5 Ps. Yaitu People, Planet, 

Prosperity, Peace, dan Partnership.
 
Jauh sebelum adanya SDGs 

maupun 5 Ps ini, prinsip-prinsip perbankan syariah telah mengacu 

pada nilai-nilai tersebut dalam segala aktivitas yang dilakukan. Hal ini 

tercermin dari 5 perkara yang ada pada maqashid syariah yang 

tentunya selaras dengan nilai-nilai pada SDGs dan 5PS.  

Berkembangnya nilai-nilai sosial ekonomi tersebut diikuti 

dengan perubahan orientasi pada dunia bisnis dari yang sebelumnya 

menyisihkan keuntungan untuk aksi sosial yang biasa disebut dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi Creating Shared 
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Value (CSV) yaitu konsep dalam strategi bisnis yang menekankan 

pentingnya pembangunan sosial dan perekonomian dalam 

perancangan strategi perusahaan. 

Berkaitan dengan kajian infrastruktur pasti tidak lepas dari 

objek fasilitas fisik dan non fisik, dari fasilitas fisik infrastruktur 

industri perbankan dapat dilihat dari fasilitas jaringan kantor industri 

perbankan syariah, jumlah industri perbankan syariah, serta jumlah 

karyawan yang tersedia di perbankan syariah untuk melayani 

nasabah. Sedangkan infrastruktur dari fasilitas non fisik yang tersedia 

adalah dalam bentuk regulasi-regulasi dalam mengatur operasional 

industri perbankan syariah. 

a) Infrastruktur Fisik Industri Perbankan Syariah 

1. Jumlah Bank Syariah 

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari atas Bank 

Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukan pertumbuhan 

yang positif yang pada tahun 2021 terdapat 12 Bank Umum 

Syariah pasca mergernya 3 Bank Umum Syariah yaitu (BRI Syariah, 

BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri), 20 Unit Usaha Syariah 

dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
 
 

2. Jumlah Kantor 

Untuk mendukung operasional bank syariah agar dapat 

menyentuh masyarakat secara luas maka di industri perbankan syariah 

harus didukung dengan jumlah kantor yang cukup. Jumlah kantor 

perbankan syariah pada tahun 2021 yaitu untuk Bank Umum Syariah 

memiliki jumlah kantor sebanyak 2038 kantor, untuk Unit Usaha 

Syariah sebanyak 375 unit dan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

sebanyak 631 unit. 

3. Jumlah Karyawan 

Perbankan syariah sebagai sebuah industri di bidang 

paripurna untuk dapat mempertahankan nasabahnya maka, sangat 

dibutuhkan karyawan (SDM) yang cukup untuk melayani keperluan-

keperluan nasabah. Pada Tahun 2021 Jumlah karyawan pada 
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industri perbankan syariah untuk Bank Umum Syariah jumlah 

karyawan yang dimilikinya berjumlah 50483, untuk Unit Usaha 

Syariah berjumlah 5357 dan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

berjumlah 6800. 

4. Jumlah Aset 

Aset adalah modal, kekayaan, atau sesuatu yang memiliki nilai 

tukar. Sementara itu, mengacu pada PSAK No.16 Revisi Tahun 

2011, aset atau aktiva merupakan seluruh kekayaan milik individu 

atau kelompok (badan usaha), seperti perbankan syariah Jumlah asset 

yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah 393.168, Unit Usaha Syariah 

berjumlah 197.204. 

b) Infrastruktur Non Fisik Industri Perbankan Syariah 

Infrastruktur non fisik yang kami maksudkan disini 

adalah regulasi-regulasi yang di keluarkan oleh pihak terkait untuk 

mendukung operasional perbankan syariah yaitu: Undang-undang, 

Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia 

(SEBI) Peraturan OJK, Surat Edaran OJK. Regulasi yang dimaksud 

yaitu: 
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No Judul Dekrispi Regulasi 

1 POJK    Nomor POJK tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank 
Konvensional Menjadi Bank Syariah 64/POJK.03/2016 

2 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal 
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia 
Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 
perihal Unit Usaha Syariah 

Indonesia  Nomor 

15/51/DPbS 

3 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal 
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 
11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank 
Umum Syariah 

Indonesia  Nomor 

15/50/DPbS 

4 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 

Indonesia  Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 

15/13/PBI/2013 Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum 

 Syariah 

5 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 

Indonesia  Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 

15/14/PBI/2013 Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha 

 Syariah 

6 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS 

Indonesia  Nomor tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas 

15/44/DPbS Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank 
Umum Syariah 

7 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS 

Indonesia  Nomor perihal  Pelaksanaan  Pedoman  Akuntansi 

15/26/DPbS Perbankan Syariah Indonesia 

8 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS 

Indonesia  Nomor tanggal 27  Juni 2013  perihal Pedoman 

15/22/DPbS Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 

 Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat 

 Syariah 

9 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS 

Indonesia  Nomor tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan 

15/8/DPbS Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/POJK-tentang-Perubahan-Kegiatan-Usaha-Bank-Konvensional-Menjadi-Bank-Syariah.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/POJK-tentang-Perubahan-Kegiatan-Usaha-Bank-Konvensional-Menjadi-Bank-Syariah.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-51-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-51-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-51-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-50-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-50-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-50-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-15-13-pbi-2013-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-15-13-pbi-2013-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-15-13-pbi-2013-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-15-14-pbi-2013-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-15-14-pbi-2013-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-15-14-pbi-2013-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-44-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-44-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-44-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-26-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-26-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-26-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-22-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-22-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-22-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-8-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-8-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-8-dpbs-2.aspx
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10 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 

Indonesia  Nomor tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan 

14/20/PBI/2012 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 

 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek 

 Syariah Bagi Bank Umum Syariah 

11 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPbS 

Indonesia  Nomor tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan 

14/33/DPbS Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan 

 Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

12 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/25/DPbS 

perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and 

Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah 

Indonesia  Nomor 

14/25/DPbS 

13 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 

tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan 

Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah 

Indonesia  Nomor 

14/6/PBI/2012 

14 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS 

tanggal 31 Mei 2012 Perihal Produk Pembiayaan 

Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah 

Indonesia  Nomor 

14/16/DPbS 

15 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS 

Indonesia  Nomor tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh 

14/7/DPbS Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah 

16  Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
Indonesia  Nomor 

13/23/PBI/2011 

17 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor 

Indonesia  Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-20-pbi-2012-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-20-pbi-2012-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-20-pbi-2012-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-33-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-33-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-33-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-25-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-25-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-25-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-6-pbi-2012-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-6-pbi-2012-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-6-pbi-2012-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-16-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-16-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-16-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-7-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-7-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-7-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-16-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-16-dpbs-2.aspx
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13/16/DPbS Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 

tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah 

18 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor 

Indonesia  Nomor 13/15/DPbS perihal Laporan Bulanan Bank 

13/15/DPbS Pembiayaan Rakyat Syariah 

19 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS 

Indonesia  Nomor tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat 

13/18/DPbS Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS 

 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah 

20 Surat Edaran Bank 

Indonesia  Nomor 

13/17/DPbS 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS 

tanggal 30 Mei 2011 tentang Batas Maksimum 

Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

21 Surat Edaran Bank 

Indonesia  Nomor 

13/14/DKBU/2011 

Surat   Edaran   Bank   Indonesia 

No.13/14/DKBU/2011 Tanggal 12 Mei 2011 Tentang 

Penerapan Program Antipencucian Uang Dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank 

Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah 

22 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS 

Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia  Nomor 

11/34/DPbS 

23 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 

tanggal 7 Desember 2009 Tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah 

Indonesia  Nomor 

11/33/PBI/2009 

24 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS 

Tentang Unit Usaha Syariah Indonesia  Nomor 

11/28/DPbS 

25 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/25/DPbS 

Indonesia  Nomor Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-16-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-15-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-15-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-15-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-18-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-18-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-18-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-17-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-17-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-17-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-14-dkbu-2011-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-14-dkbu-2011-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-34-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-34-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-34-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-28-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-28-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-28-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-25-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-25-dpbs-2.aspx
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11/25/DPbS Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

26 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/24/DPbS 

Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum 

Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah 
Indonesia  Nomor 

11/24/DPbS 

27 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 

Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and 

Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 
Indonesia  Nomor 

11/31/PBI/2009 

28 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 

Indonesia  Nomor Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek 

11/29/PBI/2009 Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

29 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 

Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia  Nomor 

11/23/PBI/2009 

30 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 

Indonesia  Nomor Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek 

11/24/PBI/2009 Syariah Bagi Bank Umum Syariah 

31 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 

Indonesia  Nomor Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank 

11/15/PBI/2009 Konvensional Menjadi Bank Syariah 

32 Surat Edaran Bank  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS 

Tentang Bank Umum Syariah Indonesia  Nomor 

11/9/DPbS 

33 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 

Tentang Unit Usaha Syariah Indonesia  Nomor 

11/10/PBI/2009 

34 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 

Tentang Bank Umum Syariah Indonesia  Nomor 

11/3/PBI/2009 

35 Peraturan   Bank  Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 

Tentang Komite Perbankan Syariah Indonesia  Nomor 

10/32/PBI/2008 

 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-25-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-24-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-24-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-24-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-31-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-31-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-31-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-29-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-29-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-29-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-23-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-23-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-23-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-24-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-24-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-24-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-15-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-15-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-15-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-9-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-9-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-9-dpbs-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-10-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-10-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-10-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-3-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-3-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-3-pbi-2009-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-10-32-pbi-2008-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-10-32-pbi-2008-2.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-10-32-pbi-2008-2.aspx
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Arah pengembangan perbankan syariah pada roadmap 

perbankan syariah 2020-2025 mempunyai visi ―Mewujudkan 

perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan 

berkontribusi signifikan terhadap  perekonomian nasional dan 

pembangunan sosial‖ yang mencakup 3 pilar yaitu: 1) Penguatan 

identitas perbankan syariah 2) Sinergi ekosistem ekonomi syariah 3) 

Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. 

1. PILAR I Penguatan identitas perbankan syariah 

Pilar Penguatan identitas perbankan syariah dalam roadmap 

tersebut mencakup: 

a. Memperkuat nilai-nilai syariah, 

Sebagai identitas perbankan syariah yang paling dasar, 

nilai-nilai syariah merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam 

seluruh aspek perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun 

sumber daya manusianya. Penerapan nilai-nilai syariah yang lebih 

menyeluruh akan menjadikan identitas perbankan syariah yang lebih 

berintegritas, profesional, dan disiplin di mata masyarakat yang 

saat ini semakin memiliki kesadaran menjalankan agama dengan baik. 

Upaya ini dilakukan melalui: 

1) Mendorong pembentukan code of conduct dan standar 

kompetensi bankir 

Syariah 

Nilai syariah tidak hanya harus diterapkan dalam 

operasional perbankan syariah tetapi juga harus tertanam pada 

seluruh pegawai perbankan syariah sebagai norma sosial yang harus 

dipenuhi. Nilai syariah tersebut juga perlu terlihat dalam pelayanan 

kepada nasabah agar nasabah memiliki customer experience yang baik 

terhadap penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan 

nilai syariah kepada pegawai adalah dengan menyusun kode etik 

bankir syariah sebagai dasar pola aturan, tata cara, dan pedoman 
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etis dalam melakukan pekerjaan sebagai bankir syariah. Selain itu, 

bankir syariah juga harus meningkatkan kompetensi dan 

profesionalitasnya melalui penerapan sertifikasi kompetensi bankir 

syariah. Monitoring dan evaluasi berkala atas penerapan kode etik 

dan standar kompetensi juga sangat diperlukan agar penerapannya 

dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dilakukan dengan 

2) Memperkuat Implementasi Fungsi Kepatuhan & Audit Intern 

Atas Kepatuhan Prinsip Syariah  

Pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah tidak 

hanya menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, tetapi juga 

seluruh organ perbankan syariah. Fungsi kepatuhan dan audit intern 

menjadi sangat vital dalam mendukung proses pengawasan prinsip 

syariah yang lebih optimal. Ketidakpatuhan terhadap prinsip 

syariah tidak hanya berdampak pada bank syariah secara individual 

tetapi juga risiko reputasi perbankan syariah secara industri. 

Kebijakan pengawasan yang lebih memperhatikan risiko kepatuhan 

syariah perlu ditingkatkan agar risiko reputasi industri perbankan 

syariah tetap terjaga dengan baik 

b. Mengembangkan keunikan produk syariah Yang 

berdaya saing tinggi 

OJK akan mendorong perbankan syariah untuk terus 

menciptakan produk baru yang memiliki ke-khasan syariah sebagai 

bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri 

perbankan. Produk perbankan syariah yang unik, unggul, dan tidak 

dapat diterapkan pada perbankan konvensional merupakan suatu 

keunggulan yang harus dimanfaatkan oleh perbankan syariah. 

Paradigma pengembangan produk yang inovatif dan 

kreatif merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh 

pelaku industri maupun regulator untuk menciptakan produk yang 

unik sehingga dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Hal 

dilakukan dengan upaya 
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1)Mendorong Pengembangan Produk Yang Dapat Memberikan 

Nilai 

Tambah Kepada Nasabah Produk perbankan syariah dapat 

menjadi competitive advantage melalui produk yang memberikan 

nilai tambah kepada nasabah, antara lain pengembangan produk yang 

memiliki functional benefit sekaligus memberikan spiritual benefit 

seperti bundling produk perbankan syariah dengan produk dana 

sosial keagamaan seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah.  

Produk perbankan syariah juga harus memenuhi kebutuhan 

nasabah secara universal. Dengan mendorong pengembangan 

kelengkapan fitur produk bank syariah agar dapat berorientasi 

kepada kebutuhan dan life cycle nasabah, diharapkan perbankan 

syariah dapat menjadi pilihan bagi semua nasabah untuk berbagai 

kebutuhan 

2) Mendorong Implementasi Produk Yang Mendukung Program 

Prioritas 

Nasional 

Sejatinya perbankan syariah dapat berkontribusi lebih pada 

perekonomian nasional mengingat karakteristiknya yang lebih dekat 

dengan sektor riil. Produk-produk perbankan syariah yang telah 

ada saat ini akan di optimalkan dan dikembangkan sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian 

nasional. 

Perbankan syariah dapat mengoptimalkan perannya dalam 

pembangunan sektor-sektor prioritas pemerintah dengan 

memasarkan produk seperti pembiayaan istishna pada sektor 

perumahan rakyat atau pembiayaan salam pada sektor yang berbasis 

supply chain seperti pertanian, pengolahan, tekstil, dan lain sebagainya. 

3) Menyiapkan dasar hukum yang dapat Mengakomodir percepatan 

perizinan produk Dan kegiatan usaha bank untuk meningkatkan 

Inovasi 

Untuk mendukung diferensiasi perbankan syariah melalui 

keunikan produknya, berbagai inovasi, dan kreativitas sangat 
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dibutuhkan. Pelaku industri dituntut untuk dapat menciptakan 

berbagai produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada 

masyarakat sekaligus mencerminkan keunikan bank syariah dengan 

tetap menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. 

OJK akan memberikan kerangka regulasi yang kondusif kepada 

pelaku industri untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam 

pengembangan produk perbankan syariah. Selain review perencanaan 

model bisnis, penerapan piloting review dalam perizinan produk 

merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk memberikan 

kesempatan implementasi produk baru pada periode tertentu 

sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perizinan untuk 

memastikan kelayakan dan keberlanjutan produk tersebut. 

 

c. Memperkuat permodalan dan efisiensi 

Dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan syariah, 

penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas 

perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya dan 

menghadapi tantangan dan peluang industri seperti disrupsi digital 

dan pengembangan industri halal. Perbaikan efisiensi operasional 

perbankan syariah juga diharapkan dapat dicapai untuk 

meningkatkan daya saing dan menciptakan ruang untuk dapat 

berekspansi. 

1)Penguatan Permodalan Bagi BUS Dan UUS Melalui 

Konsolidasi, Penambahan Modal Dari Induk, Maupun Rencana 

Pengembangan Anak Usaha 

Penguatan permodalan dapat dilakukan melalui kebijakan 

konsolidasi perbankan yang mengatur peningkatan modal inti 

minimal BUS. Selain itu, kebijakan penguatan UUS melalui 

pemupukan laba untuk meningkatkan modal kerjanya dapat 

memperkuat kapasitas pembiayaan agar selalu menjaga prinsip 

kehati-hatian. 

OJK juga mendorong peningkatan share BUS-UUS terhadap 

BUK induk melalui evaluasi komitmen BUK dalam mengembangkan 



 

284 | MES-2021 

 

perbankan syariah dan revitalisasi ketentuan BUS-UUS. Kebijakan 

tersebut ditujukan agar BUS-UUS didirikan dengan membawa 

komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri perbankan 

syariah. 

2) Penguatan Permodalan Dan Kelembagaan BPRS 

Dalam rangka menciptakan industri BPRS dengan level of 

playing field yang seimbang dan mengatasi gap skala usaha antar 

BPRS, OJK telah mengeluarkan kebijakan penguatan permodalan 

melalui kewajiban pemenuhan modal inti minimum yang harus 

dipenuhi. Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kapasitas BPRS dalam berkontribusi terhadap 

pengembangan ekonomi daerah. Kebijakan mengenai kelembagaan 

BPRS juga perlu di-review kembali agar ke depan dapat mendorong 

BPRS yang lebih kompetitif dengan tetap menjaga prinsip syariah dan 

prinsip kehati-hatian 

3) Peningkatan Efisiensi Perbankan Syariah Melalui Pojk Sinergi 

Perbankan dan Apex/Settlement Bank Bagi Bprs 

Sebagai salah satu bentuk konkrit dukungan OJK dalam 

mendorong sinergi dan interkoneksi perbankan syariah dengan 

ekosistemnya, OJK telah menerbitkan POJK Sinergi Perbankan 

untuk mendukung produk dan layanan perbankan syariah agar tidak 

kalah bersaing dengan perbankan konvensional. 

Implementasi POJK Sinergi Perbankan memungkinkan 

BUS untuk bisa menggunakan infrastruktur BUK dalam satu 

kepemilikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada nasabah dengan serta memperluas akses layanan, 

meningkatkan kualitas produk, dan layanan, serta memperbaiki 

efisiensi operasionalnya. 

BPRS diharapkan dapat memperbaiki efisiensi dan 

pengelolaan likuiditasnya dengan membentuk APEX bersama 

BUS/UUS. Selain itu, pembentukan APEX ini juga diharapkan 

sekaligus berperan sebagai settlement bank untuk membantu BPRS 

dalam melakukan transaksi lalu lintas pembayaran. 
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d. Mendorong digitalisasi perbankan syariah 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dunia 

yang semakin borderless, menuntut perbankan syariah untuk selalu 

mengembangkan  infrastruktur teknologinya agar dapat 

melayani nasabahnya dengan lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih 

baik. Digitalisasi produk dan layanan untuk mendukung 

pelayanan dan operasional perbankan syariah dapat menjadi nilai 

tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan perbankan syariah. 

1) Mendorong penyiapan infrastruktur TI yang dapat mendukung 

penerapan digitalisasi Perbankan syariah melalui penerapan POJK 

Sinergi perbankan 

Salah satu isu utama terkait TI perbankan syariah adalah 

kurangnya Layanan Perbankan Digital (LPD) syariah dibandingkan 

dengan LPD bank induk. Hal tersebut dikarenakan perbankan 

syariah kurang memiliki kapasitas dalam hal infrastruktur pendukung 

TI sehingga berdampak pada pelayanan digital yang kurang optimal. 

Dengan dukungan POJK Sinergi Perbankan, diharapkan perbankan 

syariah dapat mengoptimalkan infrastruktur bank induk 

konvensionalnya dengan cara memetakan gap analysis LPD existing 

dengan LPD bank induk dan menyusun action plan untuk layanan 

yang akan dikembangkan. 

 

2) Menyiapkan kebijakan yang mendukung Penerapan digitalisasi 

perbankan syariah dengan teknologi termutakhir 

Digitalisasi layanan dapat dimanfaatkan perbankan syariah 

untuk meningkatkan tingkat inklusi terhadap perbankan syariah. 

Salah satu cara dalam memperluas akses masyarakat kepada 

perbankan syariah adalah dengan pembukaan rekening bank syariah 

secara online melalui customer online onboarding dan e-form. 

Selain untuk perluasan akses, digitalisasi layanan juga dapat 

digunakan untuk kemudahan bertransaksi nasabah. Keinginan 

nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan syariah dimana saja 
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dan kapan saja dapat diwujudkan antara lain dengan teknologi 

Application Programming Interface dan Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS). Kebijakan yang mendukung akselerasi 

penerapan digitalisasi bank syariah sangat diperlukan untuk tetap 

menjaga daya saing perbankan syariah di era new normal pasca 

pandemi Covid-19 ini. 

3) Mendorong Pengembangan Modul Pendanaan Dan Pembiayaan 

Sesuai 

Dengan Karakteristik Akad Syariah Perkembangan teknologi 

tidak hanya mempengaruhi bank dengan skala usaha yang besar, 

tetapi juga mempengaruhi seluruh industri, sehingga berdampak pada 

masalah biaya yang memberatkan sebagian industri perbankan syariah, 

seperti BPRS. 

Diantara alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah 

dengan menerapkan common platform yang melibatkan bank besar 

dan bank kecil untuk dapat sharing infrastruktur TI-nya dalam 

mendukung digitalisasi sehingga bank dapat tetap menerapkan 

digitalisasi produk dan layanan dengan biaya yang lebih kecil. 

4) Mendorong Penerapan Common Platform Untuk Mendukung 

Digitalisasi BPRS 

Karakteristik produk pendanaan dan pembiayaan dengan 

akad syariah yang berbeda dengan produk bank konvensional 

mengharuskan bank syariah untuk memiliki modul yang berbeda dari 

modul bank konvensional. Perbedaan modul tersebut terletak pada 

proses operasional seperti perhitungan margin, pembagian bagi hasil, 

dan sebagainya merupakan modul spesifik yang harus dikembangkan 

bank syariah. 

Melalui fasilitasi diskusi antara bank syariah dengan penyedia 

jasa TI, OJK mendorong bank syariah untuk mengembangkan 

modul pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik 

akad syariah agar prosedur operasional seperti pencatatan, 

perhitungan, dan pelaporan dapat sesuai dengan prinsip syariah. 



 
 

MES-2021 | 287  
 

Di era digitalisasi dan dominansi milenial, dibutuhkan ide 

baru yang kreatif. Diharapkan bank syariah bisa menjaring ide-ide 

tersebut melalui kompetisi inovasi berbasis aplikasi (hackathon) 

maupun business matching dengan start-up berbasis teknologi. 

2. PILAR II Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah 

Ekosistem ekonomi syariah merupakan wadah yang dapat 

memfasilitasi keempat sektor tersebut dengan menghubungkan 

aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah yang terjadi 

dalam ekosistem tersebut. Sinergi dan integrasi pada semua elemen 

dalam ekosistem ini sangat diperlukan sehingga semua aktivitas 

keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah juga menggunakan jasa 

keuangan syariah. 

Perbankan syariah dituntut untuk bisa memberikan produk 

dan layanan keuangan syariah yang berdaya saing tinggi sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan pada ekosistem 

ekonomi syariah. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah 

menerbitkan POJK No. 28 /POJK.03/2019 tentang Sinergi 

Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan 

Syariah yang memungkinkan perbankan syariah untuk bisa 

meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan 

konsep platform sharing dimana bank syariah dapat bersinergi 

dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha untuk dapat 

memberikan dukungan melalui kerja sama baik dalam bidang SDM, 

TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya 

a. Sinergi dengan industri halal 

Perkembangan industri halal semakin pesat baik secara 

global maupun nasional. Beberapa publikasi internasional pun 

telah menyoroti sektor-sektor halal yang semakin berkembang di 

Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini perhatian 

pemerintah semakin besar terhadap industri halal termasuk sector 

ekonomi dan keuangan di dalamnya. Untuk itu, perbankan syariah 
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harus memanfaatkan momentum ini dengan berkontribusi secara 

optimal dalam pengembangan industri halal di Indonesia. 

 

1) Mendorong peningkatan peran perbankan syariah dalam transaksi 

keuangan di Industri halal 

Pengembangan infrastruktur industri halal merupakan 

salah satu Proyek Prioritas pada Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana salah satu 

indikatornya adalah jumlah kawasan industri yang difasilitasi. 

Kawasan Industri Halal (KIH) tersebut menjadi wadah 

berlangsungnya kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan. 

Bank syariah, sebagai bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah, sudah seharusnya 

berkontribusi secara optimal pada transaksi keuangan di industri 

halal. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dengan industri dan 

otoritas terkait untuk mendorong semua elemen yang terlibat pada 

transaksi di industri halal menggunakan produk dan layanan 

perbankan syariah. 

 

2) Mendorong Kontribusi Bank Syariah dalam Value Chain 

Pelaksanaan Ibadah Haji/Umrah 

Indonesia merupakan negara dengan jamaah haji terbesar 

di dunia yaitu hingga 220 ribu orang per tahun. Begitu pula dengan 

jamaah umroh yang mencapai angka 1,3 juta orang dalam satu 

tahun. Angka tersebut menunjukan besarnya potensi kerja sama 

yang dapat dilakukan perbankan syariah untuk memfasilitasi 

transaksi keuangan dalam kegiatan haji dan umroh. 

Kerja sama tersebut dapat diawali dengan pengembangan 

model bisnis perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan 

pengusaha travel haji dan umroh. Selanjutnya untuk menjalin kerja 

sama secara optimal perlu diselenggarakan business matching 

antara bank syariah dengan asosiasi pengusaha travel haji dan 

umroh. 
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3) Mendorong perbankan syariah untuk Menyalurkan kur syariah 

pada pembiayaan UMKM yang sejalan dengan penguatan industri 

Halal 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan 

sektor usaha yang mendominasi di Indonesia, dimana sebagian 

besar usahanya bergerak di bidang industri halal. Jumlah UMKM 

yang mencapai lebih dari 50 juta ini merupakan peluang yang besar 

bagi bank syariah untuk dapat menyalurkan pembiayaannya pada 

sektor tersebut, salah satunya melalui KUR syariah. Hal ini akan 

meningkatkan peran bank syariah dalam pembangunan sektor 

UMKM yang sejalan dengan pengembangan industry halal. 

Untuk itu, beberapa skema pembiayaan yang mendukung 

sektor ini harus lebih dikembangkan, termasuk didalamnya skema 

KUR syariah. Skema ini diharapkan dapat membantu sektor 

UMKM dengan memberikan inovasi model bisnis yang lebih 

menunjukkan keunikan syariah dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

 

4) Mendorong peningkatan transaksi Menggunakan produk dan 

layanan bank syariah Dalam transaksi di halal marketplace 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan 

pergeseran gaya hidup masyarakat terutama pada pola konsumsi. 

Hal ini terlihat dengan hadirnya marketplace sebagai platform yang 

menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini telah 

menggeser keberadaan toko-toko konvensional yang hanya 

menjual produknya secara tatap muka. Sejalan dengan hal tersebut, 

halal marketplace saat ini telah mulai bermunculan. 

Perbankan syariah harus dapat memanfaatka momentum 

kehadiran marketplace untuk memberikan pelayanan transaksi 

keuangan yang baik di dalamnya. Untuk itu, perlu dilakukan 

sosialisasi kepada pelaku halal marketplace tentang pemanfaatan 

produk dan layanan perbankan syariah. Hal tersebut akan 



 

290 | MES-2021 

 

meningkatkan awareness pelaku halal marketplace untuk 

menggunakan bank syariah sebagai media transaksi. 

b. Sinergi antar lembaga keuangan syariah 

Perbankan syariah tidak dapat bergerak sendiri dalam 

pengembangan keuangan syariah di Indonesia, maka perlu 

dilakukan sinergi dengan sektor pasar modal syariah dan juga 

lembaga keuangan non bank syariah termasuk perusahaan fintech 

didalamnya. Sinergi perbankan syariah dengan lembaga keuangan 

syariah lainnya dapat menjadi jalan untuk memperluas akses layanan 

perbankan syariah dan mendorong bank syariah untuk lebih aktif 

dalam aktivitas lembaga keuangan syariah lain. 

 

1) Mendorong Penggunaan Layanan Bank Syariah Melalui Sinergi 

Dengan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya 

Infomasi saat ini menjadi peluang bagi perbankan syariah 

untuk memperluas akses layanannya dengan bersinergi dengan 

lembaga keuangan syariah lain. Untuk itu, Lembaga Jasa Keuangan 

Non Bank (LKJNB) Syariah perlu didorong agar menggunakan 

layanan bank syariah baik untuk operasional maupun dalam 

investasinya. 

Dengan hadirnya fintech syariah sebagai pemain baru 

LJKNB, bank syariah dapat melakukan kolaborasi dengan fintech 

peer to peer lending, antara lain dengan menjadi lender dan 

menyediakan layanan Rekening Dana Lender (RDL). Dengan 

masyarakat unbankable, bank syariah dapat bekerja sama dengan 

Bank Wakaf Mikro untuk pembukaan rekening bank syariah bagi 

nasabah Bank Wakaf Mikro 

 

2) Mendorong Bus Untuk Aktif Terlibat Dalam Aktivitas Pasar 

Modal Syariah 

Saat ini porsi aset pasar modal syariah sudah lebih dari 

setengah total asset keuangan syariah nasional secara keseluruhan. 

Hal tersebut menunjukan bahwa produk pasar modal syariah sudah 
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mulai mendominasi pasar keuangan syariah. Sebagai lembaga 

intermediasi, perkembangan pasar modal syariah seharusnya diikuti 

dengan keterlibatan bank syariah dalam aktivitas pasar modal 

syariah. Dengan adanya Sinergi Perbankan dimana diperbolehkannya 

bank syariah melakukan produk dan aktivitas yang sesuai dengan 

BUKU induknya, memungkinkan lebih banyak BUS yang dapat 

terlibat aktif dalam aktivitas pasar modal syariah seperti menjadi bank 

kustodian serta sebagai bank penempatan dana hasil emisi sukuk 

korporasi. 

 

c. Sinergi dengan lembaga Keuangan Sosial Islam 

Berdasarkan laporan CAF World Giving Index 2019, 

Indonesia tercatat sebagai negara ke-10 dunia yang memiliki 

tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini merupakan peluang 

yang sangat baik bagi bank syariah untuk bisa berperan lebih dalam 

pembangunan sosial di Indonesia. Saat ini bank syariah 

diharapkan untuk dapat lebih mengoptimalkan fungsi sosialnya 

disamping memperhatikan fungsi komersial. Salah satunya adalah 

dengan mengoptimalkan peran bank syariah pada pengelolaan dana 

zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). 

1) Optimalisasi Dana ZISWAF sekaligus Peningkatan Integrasi 

Fungsi Sosial Bank Syariah 

Inovasi keuangan sosial Islam semakin berkembang dari 

segi penyaluran maupun pengelolaannya, hal ini menjadi peluang 

bagi bank syariah untuk meningkatkan perannya pada pengelolaan 

maupun penyaluran dana sosial Islam. Bank syariah perlu melakukan 

kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun nadzir 

(pengelola dana wakaf) untuk mengembangkan pengelolaan dan 

penyaluran dana ZISWAF yang lebih terintegrasi dengan produk dan 

model bisnis bank syariah. Integrasi fungsi keuangan komersial dan 

sosial pada bank syariah akan semakin meningkatkan identitas 

perbankan syariah yang lebih berperan pada pembangunan sosial 

dan perekonomian nasional. 
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2) Optimalisasi Penggunaan Rekening Bank Syariah oleh Lembaga 

Keuangan Sosial Islam 

Tingginya tingkat kepedulian sosial di Indonesia tentunya 

berdampak pada jumlah lembaga Keuangan Sosial di negeri ini. 

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), saat ini 

tercatat lebih dari 60 (enam puluh) Lembaga Amil Zakat yang 

terdaftar di Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk lembaga 

lainnya yang tidak terdaftar seperti platform crowdfunding berbasis 

donasi. Namun saat ini belum seluruh lembaga keuangan sosial 

islam menggunakan rekening bank syariah dalam penghimpunan 

maupun penempatan dananya. Untuk itu, perlu dilakukan 

koordinasi dengan BAZNAS dan BWI untuk bisa mendapatkan 

evaluasi terkait permasalahan dan hambatan dalam penggunaan 

rekening bank syariah pada lembaga keuangan sosial. Selain itu, 

sosialisasi dan kerja sama dengan BAZNAS maupun BWI dalam 

meningkatkan awareness tentang bank syariah kepada masyarakat 

juga perlu ditingkatkan agar mempermudah penerimaan masyarakat 

untuk menggunakan bank syariah pada transaksi dana sosialnya. 

d. Sinergi dengan Kementrian dan Lembaga Lainnya 

Dalam rangka pengembangan perbankan syariah dalam 

ekosistem ekonomi syariah, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai 

kementerian dan lembaga agar dapat melibatkan perbankan syariah 

pada setiap program kerja strategis yang akan dan sedang dilakukan 

maupun aktivitas keuangan lainnya. Hal ini tentunya akan 

meningkatkan peran perbankan syariah dalam pembangunan 

ekonomi nasional dan keuangan inklusif untuk penduduk Indonesia 

 

1) Mendorong Bank Syariah Dalam Program Pembiayaan 

Perumahan 

Salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) yang masuk dalam RPJMN 2020-2024 

adalah pembangunan perumahan. Sumber dana pembangunan 

perumahan tersebut berasal dari dana pemerintah dan perbankan. 
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Hingga saat ini, porsi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan 

pembangunan perumahan masih sangat kecil, yaitu masih kurang 

dari 20%. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi bank 

syariah. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian 

PUPR dalam rangka peningkatan porsi perbankan syariah dalam 

program pembiayaan perumahan. 

 

2) Optimalisasi peran bank syariah dalam Mendukung program 

pemerintah dan aktivitas Keuangan BUMN 

Setiap aktivitas keuangan pada lingkup pemerintahan dan 

BUMN tentu menggunakan produk dan layanan perbankan. 

Perbankan syariah perlu didorong untuk meningkatkan perannya 

dalam aktivitas keuangan tersebut. Saat ini bank syariah yang 

menjadi bank penyalur gaji jumlahnya masih sangat sedikit sehingga 

perlu ditingkatkan jumlahnya dalam rangka memperluas pangsa 

pasar perbankan syariah. 

Dengan semakin banyaknya proyek yang dijalankan oleh 

perusahaan BUMN serta proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara, 

diperlukan rekomendasi kebijakan terkait penggunaan produk dan 

layanan perbankan syariah dalam memfasilitasi transaksi keuangan 

pada proyek-proyek tersebut 

 

3) Optimalisasi Penggunaan Bank Syariah Pada Semua Institusi 

Pendidikan Islam 

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbilang cukup 

banyak. Berdasarkan data Kementerian Agama, saat ini terdapat 

sekitar 82 ribu Madrasah, 796 Pendidikan Tinggi, dan 229 ribu 

Pesantren di Indonesia. Banyaknya jumlah lembaga pendidikan 

Islam ini seharusnya sejalan dengan besarnya penggunaan bank 

syariah pada lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan 

koordinasi dengan Kementerian Agama untuk mengoptimalkan 

penggunaan produk dan layanan perbankan syariah pada semua 

lembaga pendidikan Islam. Penggunaan bank syariah oleh lembaga 
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pendidikan, peserta didik maupun orang tua murid tentunya akan 

berdampak signifikan terhadap perkembangan bank syariah serta 

turut berkontribusi dalam peningkatan literasi dan inklusi perbankan 

syariah secara lebih merata. 

 

 4) Kerja Sama Dengan Ormas Islam 

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia 

memiliki Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang cukup beragam. 

Beberapa kegiatan operasional yang dilakukan oleh Ormas Islam 

tentu berkaitan dengan aktivitas keuangan.  

Perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

aktivitas keuangan tersebut, khususnya pada Ormas Islam terbesar 

di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Untuk 

itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada Ormas Islam untuk 

menggunakan rekening bank syariah dalam memenuhi kebutuhan 

aktivitas keuangannya sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar 

perbankan syariah di Indonesia. 

e. Meningkatkan awareness masyarakat dalam kerangka 

ekosistem ekonomi syariah 

Awareness masyarakat mengenai perbankan syariah harus 

terus ditingkatkan untuk memperluas basis nasabah dan 

membangun pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. 

Strategi peningkatan tingkat inklusi dan literasi tidak akan optimal 

apabila hanya dilakukan oleh masing-masing sektor. Untuk itu, 

keterlibatan seluruh stakeholder ekosistem ekonomi dan keuangan 

syariah merupakan hal yang penting dalam memaksimalkan dampak 

literasi perbankan syariah. 

 

1) Melakukan kegiatan edukasi secara bersama-sama dalam 

ekosistem ekonomi dan Keuangan syariah 

Keberadaan ekosistem ekonomi syariah harus dapat 

dimanfaatkan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat 

terhadap perbankan syariah. Kampanye literasi melalui 
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penyelenggaraan event/expo ekonomi syariah berskala nasional 

maupun internasional dapat dilakukan bersama-sama dengan 

stakeholder ekosistem ekonomi syariah. 

Kerja sama antar stakeholder juga dapat dilakukan dengan 

Menyusun konten edutaintment (audio visual) literasi ekonomi dan 

keuangan syariah. Konten tersebut dapat digunakan oleh seluruh 

stakeholder ekonomi dan keuangan syariah untuk tujuan pemerataan 

literasi keuangan nasional melalui media sosial. 

 

  2) Meningkatkan Awareness Masyarakat Kepada Brand IB 

IB (Islamic Banking) merupakan branding perbankan 

syariah yang diresmikan pada tahun 2007 dan telah digunakan 

sebagai penanda lembaga/kantor cabang yang menyediakan 

pelayanan perbankan syariah. iB diharapkan dapat menjadi 

identitas perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan 

awareness masyarakat terhadap keberadaan layanan perbankan 

syariah. 

Dengan telah diberlakukannya logo iB selama lebih dari 

10 tahun, OJK bersama dengan industri perbankan syariah akan 

mengevaluasi efektivitas brand iB dalam meningkatkan awareness 

masyarakat. Diharapkan evaluasi ini dapat memberikan tindak 

lanjut kampanye brand perbankan syariah yang lebih optimal dan 

dapat menyentuh semua lapisan masyarakat 

 

3) Meningkatkan peran tokoh keagamaan dalam Mengampanyekan 

perbankan syariah 

Tokoh agama memiliki peranan yang besar dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait awareness 

melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah. Dengan 

dibekali pelatihan dan pemberian buku khutbah melalui kerja sama 

dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), diharapkan dalam khutbah 

Jumat terdapat pembahasan mengenai keuangan syariah di 

dalamnya, sehingga tokoh agama dapat menyampaikan pentingnya 
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bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah kepada umat. Tokoh 

agama yang memiliki basis jamaah yang besar juga menjadi faktor 

penting dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya 

menggunakan perbankan syariah dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. 

 

 4) Mendukung Pengembangan Riset Yang Implementatif 

Strategi pengembangan perbankan syariah harus didukung 

oleh riset/kajian yang implementatif. Penelitian terkait perbankan 

syariah diharapkan dapat berfokus pada penemuan model bisnis 

yang memiliki keunikan dan sesuai dengan kebutuhan pasar 

sehingga riset tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas. Kerja sama dengan lembaga pendidikan 

tinggi dapat dilakukan dalam rangka penyusunan riset yang aplikatif 

serta dapat berkontribusi signifikan pada pengembangan industri 

perbankan syariah. 

3. PILAR III Penguatan Perizinan, Pengaturan, Dan 
Pengawasan  
a. Akselerasi Proses Perizinan Melalui Adopsi Teknologi 

Transformasi menuju perbankan syariah yang memiliki 

diferensiasi produk, permodalan yang kuat, dan tata kelola yang baik, 

tentunya memerlukan banyak perubahan dalam proses bisnis, 

pengelolaan organisasi, maupun permodalan. Inovasi model bisnis 

dan produk akan semakin intensif untuk bisa memberikan nilai 

tambah dan keunikan perbankan syariah di masyarakat. Untuk itu, 

OJK akan mendukung dengan proses perizinan yang lebih cepat dan 

responsif agar dapat mengikuti berbagai dinamika yang terjadi 

dengan tetap menjaga tata kelola kelembagaan yang baik. 

1) Melakukan Pengembangan TI Untuk Mendukung Percepatan 

ProsesPerizinan 

Teknologi informasi (TI) saat ini merupakan tools mendasar 

yang dibutuhkan untuk semua kegiatan, khususnya kegiatan yang 
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berkaitan dengan proses bisnis. Proses perizinan merupakan 

suatu rangkaian proses bisnis yang memerlukan evaluasi pada setiap 

lini prosesnya untuk bisa memberikan output berupa SLA yang lebih 

cepat dengan tetap menjaga kualitas prosesnya. Berbagai evaluasi 

seperti Business Process Re-enginering perlu dilakukan untuk bisa 

memberikan masukan pada efisiensi proses bisnis yang kemudian 

dapat diimplementasikan melalui penggunaan sistem TI yang tepat, 

user friendly, namun tetap menjaga prinsip kerahasiaan data 

perizinan. OJK akan mengembangkan sistem perizinan yang 

didukung oleh sistem TI yang akan mempercepat SLA dan lebih 

mudah untuk digunakan baik oleh OJK maupun lembaga yang 

mengajukan perizinan. 

2) Melakukan Evaluasi Kebutuhan SDM Perizinan 
Perbankan syariah terus mengalami perkembangan dan 

peningkatan animo para pelaku industri perbankan secara umum 

untuk semakin memperbanyak kelembagaan bank syariah baik 

melalui pendirian bank baru, pembukaan unit usaha syariah, 

maupun konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Selain 

itu, proses menuju perbankan syariah yang memiliki diferensiasi 

model bisnis tentunya memerlukan banyak inovasi produk yang 

harus dilakukan oleh pelaku industri. Berbagai kondisi ini 

memerlukan proses perizinan yang lebih dinamis dan bisa 

mengikuti ritme pergerakan industri. Evaluasi terhadap jumlah 

SDM untuk bisa melayani proses perizinan dengan SLA yang baik 

merupakan hal yang esensial untuk dilakukan 

3) Melakukan capacity building sdm perizinan Perbankan syariah 

Perbankan syariah semakin dituntut untuk lebih inovatif 

dalam mengembangkan keunikan produk dan lebih banyak 

berinteraksi dengan sector riil dan sektor sosial yang tercakup dalam 

ekosistem ekonomi syariah. Berbagai dinamika dan perubahan 

kondisi perekonomian maupun teknologi harus diikuti dengan 

proses perizinan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan 
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SDM yang memiliki kapasitas dan produktivitas yang tinggi untuk 

bisa mengikuti perkembangan ini. Untuk itu OJK akan selalu 

melakukan capacity building SDM perizinan perbankan syariah 

dengan terus mengikuti perkembangan best practice yang terjadi 

sehingga akselerasi inovasi bisnis di industri perbankan syariah 

dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah selalu didukung 

oleh proses perizinan yang cepat dengan tetap menjaga tata kelola 

yang baik. 

b. Mengembangkan Pengaturan Yang Kredibel Dan Adaptif 

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri 

perbankan syariah yang secara signifikan memberikan kontribusi 

terhadap perekonomian nasional, OJK memiliki peran yang penting 

dalam menyediakan pengaturan yang kredibel dan adaptif bagi 

industri perbankan syariah. Perkembangan teknologi dan dunia 

usaha yang semakin dinamis menuntut industri perbankan syariah 

untuk lebih agile dalam menghadapi perubahan. 

Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat mendukung 

pengembangan perbankan syariah di tengah potensi disrupsi yang 

akan terjadi dengan tetap menjaga stabilitas dan ketahanannya. 

1) Menyusun  Ketentuan  Yang Mengedepankan Outcome Dan 

Mempertimbangkan Karakteristik Dan Kompleksitas Bank 

Perkembangan teknologi informasi dan dunia usaha yang 

semakin cepat dan dinamis pasca pandemi Covid-19 harus disikapi 

pelaku industri perbankan syariah dengan agile dan adaptif. 

Berbagai inovasi layanan dan produk, adopsi teknologi, maupun 

efisiensi proses bisnis sangat dibutuhkan untuk bisa tetap 

kompetitif di pasar. Untuk mendukung berbagai dinamika maupun 

disrupsi yang akan terjadi, diperlukan pengaturan perbankan yang 

lebih agile, dan forward looking. Untuk itu, pengaturan perlu 

diarahkan pada pola principle-based, adaptif terhadap perubahan 

struktur, dan ekosistem perbankan, serta berorientasi forward 

looking. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi 
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industri agar lebih berkembang dengan tetap menjaga stabilitas dan 

aspek prudensial. 

Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan melakukan kaji 

ulang (review) beberapa ketentuan yang masih menganut prinsip 

‗ekstrim‘ rule-based yang dalam kondisi tertentu justru 

menghambat penyelesaian suatu permasalahan. Ketentuan yang 

bersifat rule-based tersebut akan disempurnakan dengan 

pendekatan principle-based yang mengedepankan outcome dan 

mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank. 

2) Menyelaraskan Ketentuan Dengan Perkembangan Best Practice 

Dan/Atau Standar Internasional 

Dengan semakin besarnya skala aset, industri perbankan 

syariah global telah dianggap dapat berpotensi menimbulkan 

disrupsi sistemik secara global. Oleh karena itu, standardisasi 

pengaturan mengenai prudensial perbankan syariah diperlukan 

untuk menjaga stabilitas industri perbankan syariah global. Sebagai 

salah satu anggota Islamic Financial Services Board (IFSB) yang 

merupakan standard setting body untuk industri keuangan syariah, 

OJK akan terus menyelaraskan peraturan perbankan dengan 

mengacu pada best practices dan/atau standar internasional dengan 

memperhatikan baik perkembangan perbankan nasional maupun 

kepentingan Nasional. 

3) Melakukan Capacity Building SDM Pengaturan Perbankan 

Syariah 

Perbankan syariah saat ini mau tidak mau harus 

memasuki era industri yang semakin menuntut inovasi tinggi untuk 

menonjolkan keunikannya sekaligus dapat berkontribusi signifikan 

pada perekonomian nasional dan lebih khusus pada ekosistem 

ekonomi syariah. 

Berbagai dinamika dan perubahan kondisi perekonomian 

maupun teknologi harus diikuti dengan pengaturan yang adaptif 

dan agile sehingga membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas 
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dan pengetahuan yang lebih luas untuk bisa mengikuti 

perkembangan ini. Untuk itu OJK akan selalu melakukan capacity 

building SDM pengaturan perbankan syariah dengan terus 

mengikuti perkembangan best practice dan berbagai penerapan 

standar internasional yang ada sehingga akselerasi inovasi bisnis di 

industri perbankan syariah dalam mendukung pengembangan 

ekonomi syariah selalu didukung oleh pengaturan yang kredibel dan 

adaptif. 

  c. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan 

Pengawasan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan 

supervisory technology merupakan agenda utama OJK untuk 

mengembangkan pengawasan perbankan. Penguatan pengawasan 

berbasis Teknologi Informasi ini juga sejalan dengan 

perkembangan inovasi produk dan layanan keuangan di perbankan 

syariah yang semakin kompleks sehingga membutuhkan pola 

pengawasan yang lebih responsif untuk mengantisipasi potensi 

permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan bank. Untuk itu, 

OJK akan terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi 

terkini dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan 

1) Mendorong Pengembangan Tools Pengawasan Perbankan 

Syariah 

Disrupsi digital dalam dunia keuangan mendorong isu 

supervisory technology untuk membantu proses pengawasan. 

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi proses pengawasan dengan cara mempermudah dan 

mempercepat proses analisa data sehingga proses pengambilan 

keputusan juga dapat dilakukan dengan cepat. Dalam mengikuti 

perkembangan era digital, OJK sebagai pengawas perbankan syariah 

ikut serta dalam penerapan supervisory technology untuk proses 

pengawasan perbankan syariah, salah satu cara yang dapat 

digunakan adalah optimalisasi teknologi dalam pelaporan data 

perbankan syariah kepada OJK. Selain itu, OJK akan memanfaatkan 
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integrated data analytics yang didukung dengan pemanfaatan 

teknologi seperti data warehouse, big data analytics, dan artificial 

intelligence untuk dapat mendukung dalam melakukan analisis yang 

komprehensif bagi pengawas. 

 

2) Melakukan Evaluasi Organisasi Dan Kebutuhan SDM Pengawas 

Semakin besar dan kompleksnya industri perbankan syariah 

tentunya memerlukan SDM pengawas yang memiliki kapasitas yang 

cukup untuk fokus dalam menganalisis bank yang diawasi. Jumlah 

SDM maupun kelengkapan organisasi yang dimiliki pengawas 

haruslah cukup untuk bisa melakukan pengawasan yang efektif bagi 

tiap bank syariah yang diawasi. Dengan mempertimbangkan 

perubahan iklim makro dan mikro ekonomi syariah yang semakin 

menuntut perkembangan industri perbankan syariah yang lebih agile 

dan kompetitif, kelengkapan organisasi pengawas bank syariah perlu 

dikaji lebih lanjut agar pengawas bank syariah selalu dapat 

mengimbangi perkembangan dinamika bisnis perbankan syariah ke 

depan sehingga stabilitas perbankan syariah tetap tercapai dengan 

selalu menjaga prinsip kehati-hatian. 

 3) Melakukan Capacity Building Pengawas Perbankan Syariah 

Perbankan syariah semakin dituntut untuk lebih inovatif 

dalam mengembangkan keunikan produk dan lebih banyak 

berinteraksi dengan sektor riil dan sektor sosial yang tercakup 

dalam ekosistem ekonomi syariah. Hal ini akan membuat proses 

bisnis perbankan syariah akan semakin bervariasi dan kompleks 

sehingga membutuhkan pengawas yang memiliki kapasitas dan 

pengetahuan yang lebih luas untuk bisa mengikuti perkembangan 

ini. Untuk itu OJK akan selalu melakukan capacity building 

pengawas bank syariah dengan terus mengikuti perkembangan best 

practice dan berbagai penerapan standar internasional yang ada 

sehingga akselerasi inovasi bisnis di industri perbankan syariah 

dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah selalu 

mendapatkan pengawalan yang baik dari pengawas bank syariah. 
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Kesimpulan 

Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus 

menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun masih terdapat 

beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. 

Dalam roadmap pengembangan perbankan syariah tahun 2020-025 

telah di tuangkan 3 Pilar utama pengembangan yaitu Pilar 1 

Penguatan Identitas Perbankan Syariah 2, Sinergi Ekosistem 

Ekonomi Syariah, Pilar 3 : Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan 

Pengawasan. Ketiga pilar ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan 

terhadap infrastruktur perbankan syariah kedepannya, baik 

kebutuhan akan infrastruktur fisik yaitu berupa kebutuhan jumlah 

kantor, SDM maupun regulasi-regulasi yang semakin memperkuat 

posisi perbankan syariah di Indonesia. 
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RINSIP EKONOMI ISLAM sesungguhnya telah 

dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad saw dan terus 

merambat ke masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada 

masa Nabi, model-model transaksi seperti menghimpun dana umat, 

pinjam-meminjam uang dan barang, penyaluran dana kepada 

masyarakat, ditangani oleh lembaga keuangan yang dipimpin oleh 

Zubair bin Awwam dan lembaga keuangan lainnya yang dipimpin oleh 

Ibnu Abbas. Pada masa Abbasiyah, prinsip perbankan tampak ke 

permukaan, yaitu pada masa pemerintahan al-Muqtadir (908-932). 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, tujuan ekonomi Islam 

adalah makmur dan sejahtera, adil dan merata, tentram (stabil) dan 

maju, serasi dan damai, merdeka, kelestarian alam, dan mandiri. 

Muara akhir dan tujuan ideal ekonomi Islam adalah melepaskan tali 

belenggu kemiskinan yang selama ini melilit mayoritas umat Islam, 

agar porsi mereka tidak hanya dijadikan sebagai objek pasaran dan 

konsumen belaka. 

Selain itu pula dapat dikemukakan pengertian ilmu ekonomi 

islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan 

Syariah ah yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh 

sumber-sumber daya materiel sehingga tercipta kepuasan manusia 

dan dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan 

mengikuti aturan masyarakat. 

Dengan kata lain, tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan 

kehidupan manusia yang aman dan sejahtera, terpenuhinya segala 
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kebutuhan baik lahir maupun batin, demi mencapai kebaikan dan 

kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat. 

Ada beberapa nilai filosofis yang secara spesifik menjadi 

karakteristik ekonomi syariah, yaitu: 

1. Nilai keTuhanan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi syariah 

adalah ekonomi yang bercirikan keTuhanan. Sistem ini bertitik 

tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana 

dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syari’at 

Allah swt. Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati 

sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah 

kepada Allah, dan merupakan sebuah kewajiban baginya untuk 

mensyukuri segala nikmat- Nya yang telah diberikan kepadanya. 

Berdasarkan nilai filosofis ini, dalam ekonomi syariah muncul 

sebuah norma yang disebut norma al-istikhlaaf. Adanya norma 

al-istikhlaaf ini makin mengukuhkan norma keTuhanan dalam 

ekonomi syariah. Sebab, seorang muslim wajib percaya bahwa ia 

makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah, dengan kekuatan dari 

Allah, dan melalui sarana dan prasarana dari Allah. Seorang 

muslim bekerja sesuai dengan hukum kausalitas. Jika ia 

memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah 

yang dititipkan kepadanya. Allahlah yang menciptakan harta itu, 

dan Dia-lah pemilik sejati. Sementara itu, manusia hanya sebagai 

penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. 

2. Nilai Dasar Kepemilikan (al-Milkiyah). Konsep kepemilikan 

dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham 

liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Menurut 

Jhon Locke, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas 

kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal 

dari tubuhnya. Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang 

adalah bersifat absolut. Oleh karena itu untuk apa dan bagaimana 

dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada 

kehendak dirinya. Hal ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Marx 
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berpendapat bahwa hal yang seperti itu adalah sangat berbahaya 

karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan 

penuh konflik. Berbeda dengan dua pandangan tersebut di atas, 

Islam mengakui kepemilikan individual. Di samping itu, Islam pun 

mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh 

negara. Akan tetapi, kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, 

tetapi bersifat relatif. Artinya, bahwa kepemilikan yang ada pada 

seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah 

sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi, semua 

itu merupakan amanat dan titipan dari Allah swt. Oleh karena itu, 

seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, atau 

bahkan menuhankan hartanya. Jika demikian, berarti harta 

tersebut akan kehilangan fungsi sosial dan nilai manfaatnya. 

Sehingga dalam ajaran Islam, kepemilikan manusia bukanlah 

penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena pemilik 

mutlaknya adalah Allah, manusia hanya diberi amanat dan 

kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang 

diamanatkan tersebut. Di samping itu, meskipun Tuhan telah 

memberikan kebebasan kepada manusia untuk mendapatkan 

manfaat, namun tidak semua manfaat dapat dikuasai dan dimiliki 

individu. Sumber-sumber daya alam yang menyangkut 

kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak, 

harus menjadi milik umum atau milik negara. 

3. Keseimbangan (al-Muwazanah). Sistem ekonomi kapitalis lebih 

mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada 

sistem ini seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang 

diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan 

kepribadiannya. Namun, akhirnya seseorang terkena penyakit 

egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala 

sesuatu, dan orientasi kehidupannya merupakan profit motif. 

Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan 

dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan 

antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, 
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antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani 

dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, 

keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan 

konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam 

mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi 

kekayaan hanya pada segelintir orang. Sebaliknya jika terjadi 

kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu, berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, berarti telah terjadi 

praktek kezaliman. Untuk mengantisipasinya, Islam telah 

menawarkan solusi pemecahan melalui instrumen zakat, infaq dan 

sadaqah yang dapat menyentuh dan sekaligus mengentaskan 

kemiskinan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang 

mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku seorang muslim. Nilai 

dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja 

antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam 

ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban 

antara kepentingan individu, masyarakat serta dapat diketahui 

pula bahwa seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam 

melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, 

tidak menipu, tidak mcngada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta 

tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. 

4. Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (al-Ukhuwwah wa al-

Isytirakiyyah wa al-Jama‘ah). Pada paham sosialisme dan 

komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai 

yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak 

rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang 

menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan 

harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negaralah yang 

mengatur produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Dalam 

paham kapitalisme, hal ini tidaklah terlalu menjadi perhatian. 

Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi secara otomatis 

diluar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat 

persaudaraan, menurut paham ini adalah kepentingan. Kedua 
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paham di atas, berbeda dengan ajaran Islam. Dalam Islam, 

kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seorang 

muslim. Nilai-nilai persaudaraan merupakan konsekuensi logis 

dari penunjukan manusia sebagai khalifah fii al-ardi, karena 

penunjukan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang 

tertentu saja. Akan tetapi, ditujukan kepada setiap hamba-Nya 

yang beriman. Oleh sebab itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa 

bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah swt. 

5. Nilai Dasar Kebebasan (al-Istiqlaaliyyah). Dalam sistem ekonomi 

kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-

luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta 

yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam 

pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Atau 

dengan perkataan lain, tidak ada yang bisa mengatasi kebebasan 

seseorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat 

diterima oleh paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa 

kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. 

Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada 

kepentingan bersama. Dalam persepsi Islam, kebebasan manusia 

sangat dihormati. Namun, kebebasan tersebut dibingkai dan 

direstriksi oleh payung ahkam al-syar‘iyyah yang membatasi 

kebebasan tersebut dengan norma-norma hukum. Jika hal itu 

dilanggar, maka kewajiban bagi negara untuk bertindak 

menyelesaikannya. 

6. Nilai Dasar Keadilan (al-‘Adaalah). Keadilan yaitu memberikan 

setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa 

melebihkan dan mengurangi. Pada sistem sosialisme dan 

komunisme, yang menentukan keadilan itu merupakan otoritas 

negara, sedang dalam sistem kapitalisme yang berkompeten 

adalah otoritas individu. Sementara itu, menurut persepsi Islam 

yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan 

kewenangan dari Allah swt. Namun perlu dicatat bahwa 
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dorongan tersebut bisa saja menjerumuskan manusia pada 

kebinasaan (kemudaratan) bila tidak diatur secara bijak 

mekanisme pelampiasannya dengan benar. Dalam masyarakat 

sosialisme dan komunisme, yang menjadikan kebersamaan dan 

kesamarataan sebagai nilai utama, maka faktor kebutuhan 

dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. 

Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika 

semua kebutuhan warganya telah terpenuhi, terutama kebutuhan 

sandang, pangan dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah 

terjadi praktek kedzaliman. Sementara itu, menurut kapitalisme 

liberal, konsep keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan, 

namun bertumpu kepada kebebasan itu sendiri. Menurut paham 

ini, adilnya sesuatu haruslah dibagi menurut usaha-usaha bebas 

dari individu-individu yang bersangkutan, sedangkan yang 

berpangku tangan, tidak berusaha, maka tidak memperoleh hak 

untuk memperoleh sesuatu. Keadilan menurut paham ini lebih 

dikenal dengan term ”keadilan distributif”. Oleh karena itu, 

menurut teori keadilan liberalistis ini, membantu orang yang 

miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang tidak etis, karena 

mereka dalam mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air 

keringat sendiri. Di pihak lain, Islam mempunyai konsep tentang 

keadilan ditinjau dari segi kesesuaian dan tidaknya dengan ruh 

ajaran Islam, sebagaimana yang telah digariskan di dalam al-Qur’an 

dan Hadis. Dengan demikian kita akan semakin yakin bahwa Al-

Quran adalah petunjuk jalan kebenaran, tidak ada keraguan di 

dalamnya, kemuliaannya dan kesuciannya itu membawa berita 

gembira bagi orang membaaca dan meyakininya. Oleh sebab itu, 

sikap peduli terhadap orang fakir, miskin dan dhuafa serta 

tertindas sebagai sebuah praktek keadilan. Sebab, hal tersebut 

merupakan sikap mental, sebagai sebuah praktek keadilan yang 

diwajibkan atau dianjurkan oleh agama. Sebaliknya, dengan 

mengabaikannya dianggap sebagai sebuah praktek kezaliman. 

Sejarah Ekonomi Sya riah di Indonesia 
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Sepanjang sejarah ekonomi Islam, kebebasan ekonomi sudah 

dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem 

hukumnya. Nabi saw tidak bersedia menetapkan harga-harga 

walaupun pada saat harga-harga itu melambung tinggi. Setelah masa 

Nabi saw dan selama sejarah perjalanan Islam, umat muslim 

mempertahankan prinsip kebebasan yang senantiasa dilakukan. 

Setelah perang dunia kedua, muncul gejala yang menarik di negara-

negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas muslim, yaitu 

adanya kecenderungan untuk melihat potensi diri dengan menengok 

nilai-nilai Islam agar dapat digunakan dalam mengatur hidup dan 

kehidupan umat Islam dalam bermasyarakat dan bernegara, 

termasuk kebijakan ekonominya. 

Babak baru kemajuan ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa 

sebagai bagian dari ilmu-ilmu keislaman, dimulai dari kajian-kajian 

ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam di Timur Tengah serta 

negara-negara muslim lainnya sejak pertengahan dekade 1970-an. 

Buah dari kajian-kajian itu adalah didirikannya Islamic Development 

Bank di Jeddah pada tahun 1975 yang kemudian diikuti oleh 

pendirian bank-bank Islam lainnya23 di belahan dunia. Pada saat 

yang sama, bertumbuh- kembangnya bank-bank yang berbasis 

syariah di beberapa negara Islam menjadi motivasi bagi forum-forum 

ulama di Indonesia untuk mendirikan bank syariah. 

Di Indonesia, pendirian bank syariah berhubungan dengan 

sistem sosial dan entitas kehidupan masyarakat seperti ekonomi, 

politik, budaya, dan keyakinan keagamaan. Sebelum muncul 

gagasan tentang perlunya didirikan bank Islam di Indonesia, para 

pakar/cendekiawan muslim baik yang ada di organisasi keagamaan 

maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan 

pengkajian tentang bunga bank dan riba. KH. Mas Mansur, ketua 

pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937 telah mempunyai 

keinginan untuk berdirinya bank Islam. Keinginan tersebut gagal 

karena ia dianggap SARA pada saat itu dan dikhawatirkan akan 

mengganggu stabilitas Nasional. Majelis Tarjih Muhammadiyah 
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pada Muktamar di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bahwa bunga 

bank hukumnya termasuk syubhat. Karena itu menurut mereka, 

untuk menjaga prinsip ihtiyaat perlu ada rambu-rambu untuk 

menentukan besar kecilnya bunga atau keuntungannya siapa yang 

peroleh dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan. Sementara 

itu, bahts al-masail NU memfatwakan bahwa bunga bank itu halal, 

karena bunga bank itu pada hakikatnya merupakan pemanfaatan 

uang.  

Gagasan pendirian bank syariah di Indonesia dibicarakan 

pada seminar nasional tentang “Hubungan Indonesia-Timur Tegah” 

(1974) dan seminar internasional yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan 

Bhinneka Tunggal Ika (1976). Akan tetapi, ide itu belum bisa 

terwujud karena beberapa persoalan, seperti masalah payung hukum, 

politik dan juga permodalan. 

Dalam kurun waktu antara 1988 hingga 1992, barulah 

bermunculan permohonan izin pendirian bank Islam. Permohonan 

tersebut salah satunya diajukan oleh Ibu Saodah dari Lombok untuk 

mendirikan BPR Islam al-Azhar. Lalu ada BPRS Berkah Amal 

Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, BPRS Amanah Rabaniah yang 

masing-masing beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat yang 

beroperasi di Aceh. Semua BPR ini memperoleh izin usaha dari 

Bank Indonesia. BPR tersebut menyusul setelah pendirian Bank 

Muamalat Indonesia. Dan oleh karena lembaga- lembaga itu 

dirasakan kurang mencukupi dan belum menjangkau masyarakat 

bawah, maka didirikanlah lembaga simpan pinjam yang kemudian 

dikenal dengan istilah “Bait al-Maal wa al-Tamwil” (BMT) atau “Bait 

al-Qirad” menurut masyarakat Aceh. Titik awal pendirian perbankan 

yang mempergunakan prinsip syariah, secara faktual ditandai 

dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) TBK pada 

tahun 1991, dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 

1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan 
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nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 

dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian Bank 

Muamalat Indonesia juga mendapat dukungan dari warga masyarakat 

yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham Perseroan 

senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian 

Perseroan, dan mendapat tambahan modal senilai 106 miliar dari 

masyarakat Jawa Barat dalam acara silaturrahmi peringatan 

pendirian bank tersebut di Istana Bogor. 

Ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri yang kemudian 

diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, pada waktu itu 

sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga 

keuangan syariah. Selain itu, momen penting yang tercatat dalam 

perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah dari pengalaman 

selama krisis ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu 1997 sampai 

1998-an, ternyata fakta menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak 

terseret badai krisis dan menjadi salah satu sektor perbankan yang 

tidak perlu dilakukan rekap oleh pemerintah. 

Walhasil, booming-nya usaha perbankan yang berbasis syariah di 

Indonesia, juga merupakan bentuk koreksi atas bank konvensional 

yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebahagian 

ulama sebagai riba. Terlebih masyarakat Indonesia yang memang 

mayoritas menganut agama Islam, tentu saja berkeinginan untuk 

menjalankan roda ekonominya pada prinsip-prinsip yang Islami. 

Karena itu, penguatan kelembagaan yang telah dilakukan melalui 

legislasi perbankan syariah, diharapkan mampu memberi jaminan 

kepastian hukum bagi stakeholders dan keyakinan kepada masyarakat 

dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. 

Tantangan Penyelenggaraan Ekonomi Syariah di Indonesia 

Secara komprehensif, perkembangan dan peluang ekonomi 

syariah di Indonesia belum menggembirakan karena ekonomi 

syariah masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 
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1. Belum maksimalnya sosialisasi ekonomi syariah, padahal 

berdasarkan hasil survei BNI Syariah sejak tahun 2005 

menunjukkan bahwa penetrasi aset perbankan syariah pada 

2004 baru sebesar 1,15 persen, sementara itu sekitar 51 persen 

masyarakat Indonesia menyatakan tidak setuju dengan bunga. 

Dengan demikian, secara optimis disimpulkan potensi pasar 

perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah masih sangat 

besar. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dengan para 

alim ulama, lembaga pendidikan, dan perbankan syariah 

merupakan suatu keniscayaan. Peran para ulama, tokoh 

masyarakat, dan lembaga perguruan tinggi Islam sangat strategis 

dalam menggalakkan sosialisasi ini, di samping sebagai 

praktisi lembaga keuangan syariah. 

2. Masih lemahnya jaringan atau sinergi yang kuat antara sesama 

lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang 

bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga zakat 

dan wakaf. 

3. Belum maksimalnya praktik atau penerapan ekonomi syariah. 

Secara teori ilmu ekonomi syariah telah dikembangkan melalui 

dunia pendidikan dan pengetahuan, baik di kampus-kampus, 

penelitian-penelitian ilmiah, kelompok-kelompok kajian, 

ataupun media massa. Bahkan saat ini ilmu ekonomi syariah telah 

berkembang tidak hanya di dunia pendidikan Islam, namun telah 

memasuki dunia pendidikan secara umum. Kampus-kampus 

besar di Indonesia telah melakukan kajian-kajian akademis 

terhadap fenomena dan perkembangan keilmuan ekonomi 

syariah. 

Selain yang dikemukakan di atas, beberapa masalah dan 

tantangan yang dihadapi ekonomi syariah dalam menyongsong 

prospek penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia ke depan 

adalah: 

1. Faktor kelembagaan. Dalam hal ini dipengaruhi setidaknya oleh 

dua unsur, yaitu: Pertama, permodalan yang masih terbatas 
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dalam menghadapi periode pertumbuhan. Kedua, jaringan 

kantor belum luas dan masih belum memadai sehingga dirasakan 

layanan perbankan syariah sulit untuk ditemukan. 

2. Faktor sumber daya manusia (SDM). Tantangan dalam hal ini 

yaitu masih belum memadainya SDM di bidang perbankan 

syariah, baik secara kuantitas maupun kualitas yang meliputi 

SDM pelaksana operasional bank syariah, SDM pengawas bank 

syariah di BI, dan SDM pada sektor penunjang seperti sektor 

keuangan lainnya, pendidikan, pengamat, dan sebagainya. Hal 

itu karena sistemnya belum lama dikembangkan. 

3. Tingkat pemahaman masyarakat. Tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap karakteristik operasi perbankan syariah 

yang masih sangat terbatas sehingga keinginan masyarakat yang 

tertarik terhadap perbankan syariah masih sebatas tingkat 

awareness. Adanya perbedaan karakteristik produk bank 

konvensional dengan bank syariah juga telah menimbulkan 

adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Hal itu 

timbul karena hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan 

tetap berupa bunga bank. Oleh karena itu secara umum perlu 

diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah 

akan mendapatkan keuntungan lebih berkah, di samping 

aktifitas perbankan yang dilakukan pada bank-bank syariah 

tentu dapat bernilai ibadah. Praktek pengelolaan perbankan 

perlu secara riil menunjukkan nilai syariah, sehingga pilihan 

masyarakat lebih besar untuk ke bank-bank syariah. 

4. Benchmarking instrumen operasional dan produk. Sebagai 

industri yang baru muncul, industri perbankan syariah masih 

memiliki cakupan operasi dan produk yang sangat terbatas 

dalam rangka memfasilitasi kebutuhan transaksi nasabah, 

sehingga dalam beberapa hal tertentu pengembangan 

instrumen operasional dan produk masih mengacu pada 

perbankan konvensional. 
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5. Lingkungan makro-ekonomi. Sifat operasional perbankan 

syariah yang secara langsung bersentuhan dengan sektor rill 

sangat terkait dengan perkembangan lingkungan makro-

ekonomi, sehingga upaya untuk mewujudkan dan menjaga 

kondisi makro-ekonomi yang stabil merupakan tantangan yang 

perlu diperhitungkan dalam pengembangan perbankan syariah 

dan lembaga keuangan syariah. 

6. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya 

mengakomodasi operasional bank syariah. 

Harus diakui bahwa perkembangan perbankan syariah 

hingga saat ini memang masih menunjukkan pertumbuhan yang 

belum maksimal, khususnya bila dibandingkan secara komprehensif 

dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal itu ditunjukkan 

dengan populasi bank syariah yang masih kecil. Tantangan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan 

syariah terutama berkaitan dengan pelaksanaan suatu sistem 

perbankan yang baru. Suatu sistem yang mempunyai dasar 

perbedaan dengan sistem yang lama digunakan di Indonesia. 

Dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan 

penyelenggaraan ekonomi syariah di atas, pemerintah Indonesia 

telah mengambil langkah untuk membangun kembali sistem 

perbankan yang sehat. Pemerintah dalam hal ini berupaya 

melakukan pengembangan sistem perbankan syariah. Tujuan 

pengembangan syariah adalah untuk: 

1. Keperluan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat 

menerima konsep bunga bank 

2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan 

prinsip kemitraan. 

3. Keperluan akan produk dan jasa perbankan unggulan. 

 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka strategi pengembangan 

bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang 

sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara 
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komprehensif dengan mengacu kepada analisis kekuatan dan 

kelemahan perbankan syariah di Indonesia. Fokus utama strategi 

pengembangan sistem perbankan syariah meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Penyempurnaan ketentuan. Upaya yang dilakukan adalah 

penyesuaian perangkat bank sentral, Undang-Undang 

Perbankan, dan penyususunan perangkat ketentuan pendukung 

kegiatan operasional bank syariah. 

2. Pengembangan jaringan bank syariah. Hal itu ditujukan untuk 

menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan jasa bank syariah. Pengembangan 

jaringan ini dilakukan dengan cara: pertama, peningkatan 

kualitas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah 

(BPRS) yang telah beroperasi. Kedua, perubahan kegiatan 

usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang 

baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank 

berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, pembukaan pejabat bank 

syariah bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha 

bank berdasarkan prinsip syariah. 

3. Pengembangan keamanan mata uang. Hal ini bertujuan untuk 

membantu pengembangan pasar uang antar bank syariah. 

4. Pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah. Usaha ini dilakukan 

untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar 

mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada 

masyarakat.  

 

Kesimpulan 

Setelah menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan 

tantangan penyelenggaraan ekonomi syariah khususnya di Indonesia, 

maka kesimpulan yang dapat dipetik adalah: 

1. Prinsip ekonomi syariah mencakup beberapa nilai, yaitu nilai 

keTuhanan, nilai kepemilikan (al-Milkiyah), nilai keseimbangan 

(al-Muwazanah), nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan (al-



 
 

MES-2021 | 317  
 

Ukhuwwah wa al-Isytirakiyyah wa al-Jama‘ah), nilai dasar 

kebebasan (al-Istiqlaaliyyah), nilai keadilan (al-‘Adaalah). 

2. Tantangan penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia dapat 

dilihat dari sisi belum maksimalnya sosialisasi ekonomi syariah, 

lemahnya jaringan atau sinergi yang kuat antara sesama lembaga 

keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak 

di bidang ekonomi umat, di samping faktor kelembagaan, 

sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, benchmarking 

instrumen operasional dan produk, lingkungan makro-ekonomi 

dan regulasi perbankan, juga menjadi hambatan yang perlu 

dipecahkan. 
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SLAM ADALAH AGAMA RAHMATAN LIL’ ALAMIN, 

agama yang sempurna. kesmpurnaan agama islam telah 

tercermin pada syariatnya. Syariat islam mengatur segala 

aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang pendidikan, penegakan 

hukum dan termasuk bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi sebagai 

salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, ia bukan 

merupakan bagian dari aqidah, ibadah dan akhlak, melainkan bagian 

integral dari mu'amalah. Namun demikian, masalah ekonomi tidak 

lepas sama sekali dari aspek aqidah, ibadah, maupun akhlak, sebab 

menurut persfektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh 

nilai-nilai aqidah, ibadah dan akhlak. (A. Sukmawati Assaad, 2021). 

Dalam ekonomi Islam Sistem zakat merupakan garda terdepan 

sistem fiskal. Zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan sekaligus 

stabilisasi dalam perekonomian. Jika dikelola dengan baik, zakat akan 

menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian suatu 

negara. Yakni terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat khususnya 

di zaman sekarang yaitu era industri 4.0 

Salah satu rukun Islam adalah Zakat yang wajib dilaksanakan 

oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini muzakki (orang-orang yang 

memiliki harta lebih) untuk membayar zakat, kemudian harta 

tersebut akan disalurkan kepada orang-orang miskin yang berhak 

menerima zakat. Salah satu hal yang penting dalam perkembangan 

ekonomi serta kesejahteraan umat Islam adalah pendistribusian zakat. 

(Iskarima Aziza, Kompasiana.com). Salah satu makna dari Zakat 

adalah menyucikan harta. Makna menyucikan ini telah dijelaskan 

secara tegas dalam  Alquran. Allah SWT berfirman, “Ambillah zakat 

I 
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dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan menyucikan mereka.” (QS at-Taubah 9: 103). 

Seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar 

zakat khususnya di zaman era industri ini yang tidak bisa dihindari 

telah terjadi revolusi secara global di hampir pada setiap bidang dan 

akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak 

tempat termasuk akan berpengaruh besar terhadap pengumpulan 

dan pendistribusian zakat. Maka oleh karena itu di era industri 4.0 ini, 

dimana teknologi dan media digital yang mempunyai kemampuan 

untuk memacu percepatan penyebaran informasi, sebaiknya 

dimanfaatkan dengan baik oleh Amil Zakat untuk mensosialisasikan 

terkait harta yang boleh dibayarkan zakatnya adalah harta yang halal 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran halal awareness 

kepada masyarakat khususnya kepada para muzaki sebagai calon 

pemberi zakat. Karena tidak menutup kemungkinan masih ada 

dikalangan masyarakat yang memperoleh harta haram dan 

bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya.  

Zakat merupakan sistem ekonomi yang mempunyai potensi 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena 

Penghinpunan dana zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam 

mengubah hidup penerima zakat (mustahiq) untuk menjadi lebih 

baik atau cukup (muzaki). Dalam pengoftimalisasian dana zakat maka 

amil zakat yang sangat memiliki peranan besar dalam distribusi zakat 

kepada asnaf yang ketergantungan terhadap keprofesionalitasan amil 

tersebut. Terkait tentang pengelolaan zakat, ini telah diatur pada UU 

No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Reza Henning 

Wijaya, Siti Afidatul Khotijah 2020). Zakat harus ditata dan kelola 

dengan baik, maka dari itu dibentuklah Amil zakat. Amil zakat 

memiliki fungsi sebagai kelompok yang mengumpulkan dan 

mendistribusikan harta zakat, maka oleh karena itu Amil zakat 

seharusnya menginformasikan juga kepada masyarakat terkait harta 

yang bisa dibayarkan zakatnya adalah harta yang halal dan diperoleh 

dengan cara halal. 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa amil 

zakat selain memiliki tugas sebagai pengumpul dan pendistribusian 

zakat maka seharusnya juga aktif untuk menginformasikan kepada 

masyarakat bahwa harta yang wajib untuk dibayarkan zakatnya adalah 

harta yang halal demi untuk meningkatkan halal awareness 

masyarakat khusunya kepada para calon pemberi zakat. Dalam tulisan 

ini akan membahas terkait bagaimana keberadaan Amil zakat yang 

memiliki tugas sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat dalam 

meningkatkan halal awareness kepada muzakki. 

Peningkata kompetensi Amil Zakat Di Era Industri 4.0 

Menguatkan peran amil zakat untuk menyalurkan dana zakat 

merupakan hal yang sangat urgen, untuk kepentingan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, seperti banyak dilakukan sekarang oleh 

lembaga zakat.  

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan sumber dana 

jaminan sosial. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan 

dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata 

pada tingkah laku konsumsi umat. Oleh karena itu, Yusuf Qardhawi 

lebih tegas menyatakan, bahwa zakat tersebut dalam konteks umat 

menjadi sumber dana yang sangat penting. Zakat berpengaruh pula 

terhadap pilihan konsumen dalam hal rnengalokasikan 

pendapatannya untuk tabungan atau konsumsi atau investasi. 

Pengaruh dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak 

terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan 

kelas yang diakibatkan oleh ketajaman perbedaan pendapat. 

Pelaksanaan zakat oleh negara menunjang terbentuknya keadaan 

ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan 

pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi 

masyarakat. (Muhammad, (2000) dalam A. Sukmawati Assaad 2021). 

Sistem zakat dalam ekonomi Islam adalah sebagai garda 

terdepan sistem fiskal. Zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan 

sekaligus stabilisasi dalam perekonomian. Jika dikelola dengan baik, 

zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian 
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suatu negara. Yakni terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. 

Tantangan yang dialami amil zakat dalam menghadapi era industri 4.0 

adalah tantangan SDM. Dalam mengokohkan ekosistem perzakatan, 

maka Baznas dan kementerian agama berkomitmen melakukan 

sejumlah agenda besar seperti, peningkatan kompetensi amil, antara 

lain melalui penyusunan Standar Konpetensi Kerja Nasional 

Indonesia. (Budi Raharjo, REPUBLIKA.co.id, 2021) 

Berdasarkan uraian diatas Untuk peningkatan kompetensi 

amil zakat dalam menjawab tantangan zaman di era industrii 4.0, 

maka sertifikasi amil merupakan sebuah proses yang tepat untuk 

meningkatkan kompetensi SDM amil zakat. Sehingga amil menjadi 

semakin profesional dan memiliki kepekaan terhadap problematika 

masyarakat, memberikan solusi sekaligus menciptakan perubahan 

mustahik menjadi muzaki. Selain itu dengan meningkatnya SDM 

Amil zakat maka akan sangat berpengaruh dengan kemampuan 

dalam menyampaikan informasi terkait hal yang berkaitan dengan 

zakat termasuk menyampaikan kepada masyarakat terkait harta yang 

wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang halal untuk 

meningkatkan halal awareness masyarakat. 

Selain dari peningkatan SDM amil zakat untuk menghadapi 

tantangan di era industri 4.0, maka Baznas juga telah melakukan kick 

off Kantor Digital, bertujuan untuk memperkuat kinerja, 

kelembagaan dan pengelolaan zakat. Karena Dengan Kantor Digital, 

amil bisa melakukan pelayanan optimal pada mustahik, muzaki, 

customer, mitra, dan masyarakat umum. Semua bisa dilakukan di 

mana saja dengan memanfaatkan Kantor Digital. Bahkan cukup 

dengan "memainkan" jemari, karena Kantor Digital yang berbasis 

web sudah didesain secara khusus sehingga bisa digunakan pada 

telepon selular. (Budi Raharjo, REPUBLIKA.CO.ID, 2021).  

Semoga proses penguatan amil zakat yang telah dilakukan 

oleh Baznas dan kementerian agama dengan peninkatan SDM amil 

dan kick off Kantor Digital oleh baznas, mampu untuk memperkuat 

kinerja kelembagaan dan pengelolaan zakat.  Sehingga amil zakat 
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mampu lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

era revolusi industri 4.0 dengan menciptakan perubahan mustahik 

menjadi muzakki. Karena di era industri 4.0 ini, BAZNAS dalam 

rangka untuk menyampaikan informasi agar masyarakat lebih mudah 

mendapatkan info terkait BAZNAS maka tentu sangat dibutuhkan 

yang namanya media. Khususnya bagi para muzakki sebagai calon 

pemberi zakat. 

Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Halal Awareness 

Muzakki 

Melihat kondisi sekarang yang semakin hari dinamika zaman 

terus berdialektika hingga sampai pada zaman era industri 4.0, 

pengumpulan dan pendistribusian zakat tetap senantiasa hidup serta 

tertanam di dalam setiap jiwa-jiwa orang yang bertaqwa. Bahkan di 

era revolusi industri 4.0, dukungan teknologi semakin mengukuhkan 

pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di era revolusi industri 4.0 

merupaka era yang sangat membantu para Amil zakat untuk lebih 

aktif mensosialisasikan pengumpulan zakat dan juga lebih 

memudahkan para muzaki untuk menunaikan zakat, menguatkan tata 

kelola zakat serta memberikan akses bagi mustahik terhadap 

program-program penyaluran zakat. Dengan demikian, ketiga 

dimensi zakat, yakni dimensi muzaki, tata kelola dan mustahik ikut 

terdorong dengan adanya industri 4.0. (Efri S.Bahri 2021) 

Zakat merupakan salah satu pilar agama. Perintah zakat di 

dalam Alquran kerap disandingkan dengan shalat. Abu Bakar ash-

Shidiq saat diangkat menjadi khalifah, bersikap tegas terhadap orang-

orang yang menolak kewajiban zakat. Kebijakannya saat itu, yakni 

diperangi. Karena, mengingkari zakat sama artinya dengan 

mengingkari bangunan iman. (Agung Sasongko, 

REPUBLIKA.co.id). Meskipun Zakat merupakan kewajiban, tapi 

dalam Islam harta yang wajib untuk dibayarkan zakatnya adalah harta 

yang halal dan cara memperolehnya juga halal. 
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Amil zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan 

minat para muzakki untuk membayar zakat. Amil zakat selain 

memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan zakat dan 

meningkatkan kesadaran para muzakki untuk membayar zakat. Amil 

zakat juga harus senantiasa menginformasikan kepada masyarakat 

khususnya kepada para muzakki terkait harta yang wajib dibayarkan 

zakatnya adalah harta yang halal sehingga hal ini bisa meningkatkat 

halal awareness masyarakat khususnya para calon pemberi zakat 

(muzakki) sehingga masyarakat pada umumnya dalam melakukan 

usaha untuk memperoleh harta dilakukan dengan cara halal serta 

dapat memilih produk-produk yang telah bersertifikat halal sebagai 

barang usahanya. Karena haya harta yang halam yang boleh 

diinfakkan. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 2:267 sebagai 

berikut; 

َن   آَٰ اَْخَرْجنَا َلُكْم م ِ ِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ ا اَْنِفقُْوا ِمْن َطي ِبَٰ َمنُْوَٰٓ َٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن اَٰ يَٰ

َٰٓ اَْن تُْغِمُضْوا   ِخِذْيِه اَِلَّ ُموا اْلَخبِْيَث ِمْنهُ تُْنِفقُْوَن َولَْستُْم بِاَٰ اَْلَْرِض ۗ َوََل تَيَمَّ

َ َغنِيٌّ َحِمْيدٌ فِْيِه ۗ َواعْ  ا اَنَّ ّٰللاه َلُمْوَٰٓ  

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 

Mahakaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah 2:267) 

Berdasarkan terjemahan ayat diatas dapat dipahami bahwa 

harta dari hasil usaha kita yang boleh diinfakkan adalah harta yang 

baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, karena Allah itu baik dan 

hanya menerima yang baik-baik. Dari ayat ini secara tidak langsung 

dapat dipahami bahwa harta yang haram dan diperoleh dengan cara 

yang haram itu tidak boleh diinfakkan. Oleh karena itu Amil zakat 

yang memiliki fungsi untuk mengumpul, mendistribusikan zakat dan 
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meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, juga 

seharusnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa hanya harta 

yang halal dan diperoleh dengan cara halal yang wajib untuk 

dibayarkan zakatnya guna untuk meningkatkan kesadaran hala 

awareness kepada masyarakat khususnya kepada para calon pemberi 

zakat (muzakki). 

 

Kesimpulan 

Peningkatan SDM/kompetensi amil zakat  serta kick off 

Kantor Digital oleh BAZNAS, merupakan bentuk upaya yang 

dilakukan untuk menghadapi tantangan di era industri 4.0,  yang 

bertujuan untuk memperkuat kinerja, kelembagaan dan pengelolaan 

zakat. Karena Dengan Kantor Digital, amil bisa memaksimalkan 

peran media untuk menyebarkan informasi seperti penyajian laporan 

keuangan kepada publik, informasi tentang program kerja, informasi 

dalam hal perencanaan, pengalokasian dan pendistribusian dana 

zakat serta informasi terkait harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 

adalah harta yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal 

bertujuan untuk meningkatkan halal awareness masyarakat 

khususnya kepada para calon pemberi zakat (muzakki), sehingga 

masyarakat pada umumnya dalam melakukan usaha untuk 

memperoleh harta dilakukan dengan cara halal serta dapat memilih 

produk-produk yang telah bersertifikat halal sebagai barang 

usahanya. Penyebaran  informasi juga sebagai bentuk keterbukaan 

kepada publik yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan 

kepercayaaan masyarakat bahwa zakat yang dikumpulkan oleh para 

muzakki bisa sampai kepada mustahiq secara tepat.  
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