
BERSINERGI 
DAN BERTRANSFORMASI
MENUJU VISI

Laporan Ekonomi
Dan Keuangan Syariah

TAHUN

2019



Gambar bunga 
teratai dalam Islam 
mencerminkan kejujuran 
dan kepemimpinan. Teratai 
segi 10 mencerminkan 
kesempurnaan dan basis 
desimal sistem numerik 
islami. Kelopaknya 
yang berbaris teratur 
melambangkan barisan 
yang bersinergi dan 
bertransformasi menuju 
cahaya. Motif dan 
grafis bernuansa digital 
menyampaikan pesan 
pemanfaatan teknologi 
digital.



BERSINERGI 
DAN BERTRANSFORMASI
MENUJU VISI

Laporan Ekonomi
Dan Keuangan Syariah

TAHUN

2019



ii Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

Daftar Isi

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

Daftar Grafik v

Daftar Gambar vii

Prakata x

Ringkasan Eksekutif xii

Daftar Istilah 156

1. Kebijakan 
Pengembangan Ekonomi 
dan Keuangan Syariah

1

1.1 Urgensi Transformasi 
Ekonomi
dan Keuangan Syariah 
Nasional

2

1.2 Kebijakan Pengembangan
Ekonomi dan Keuangan
Syariah Bank Indonesia 
dalam
Mendukung Kebijakan 
Nasional

5

1.3 Arah Ke Depan 11

Boks  
1.1

Nilai dan Prinsip Dasar
Ekonomi Syariah

14

2. Perkembangan dan 
Program Ekonomi 
Syariah

19

2.1 Perkembangan Ekonomi
Syariah Secara Umum

20

Boks 
2.1

Ekspor Barang Sektor 
Makanan
non Haram: Potensi dan
Kapasitas Nasional

25

2.2 Perkembangan dan 
Program Sektor HVC

28

Boks  
2.2

Pedoman Pariwisata Halal 
Jawa Barat

38

Boks  
2.3

Stategi Pengembangan 
Halal Value
Chain melalui 
Kelembagaan dan
Infrastruktur Pendukung

42

3. Perkembangan dan 
Program Keuangan 
Syariah

45

3.1 Perkembangan Sektor
Keuangan Syariah

46

3.2 Pelaksanaan Kebijakan
Moneter Syariah

50

3.3 Pelaksanaan Kebijakan
Makroprudensial Syariah

53

3.4 Perkembangan Keuangan
Sosial Syariah

56



iiiDaftar Isi

Boks  
3.1

Sukuk Bank Indonesia 
sebagai
Instrumen Operasi Moneter 
dan
Pasar Uang Syariah

61

Boks 
3.2

Technical Notes Inklusi 
Keuangan Syariah
Islamic Financial Services 
Board (IFSB):
Implementasi Integrasi 
Keuangan Komersial
dan Sosial Syariah

63

4. Edukasi dan Sosialisasi 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah

69

4.1 Capaian Pembelajaran 
Lulusan Program Studi S1 
Ekonomi Syariah/Islam

71

4.2 Buku Referensi Pendidikan
Dasar, Menengah dan
Perguruan Tinggi Syariah/
Islam

72

4.3 Penelitian dan Kajian 74

4.4 Indonesia Sharia Economic
Festival (ISEF)

76

4.5 Festival Ekonomi Syariah
(FESyar)

81

4.6 Fora Internasional Syariah 83

4.7 Literasi Ekonomi Syariah 87

Suplemen 1: 
Pengembangan Kemandirian 
Ekonomi Pesantren

91

Latar Belakang 92

Roadmap Pengembangan 94

Program Pengembangan
Kemandirian Ekonomi
Pesantren

95

Suplemen 2: 
Survei Pemetaan Usaha Halal

115

Sektor Makanan/Minuman 120

Sektor Kosmetik dan Farmasi 126

Sektor Fesyen 132

Sektor Hotel 138

Sektor Media 144

Sektor Travel 150



iv Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

Daftar Tabel
2. Perkembangan dan 

Program Ekonomi Syariah

Tabel 
2.1.

Program Pengembangan 
Ekosistem HVC Sektor 
Pertanian

29

Tabel 
2.2.

Pilot Project 
Pengembangan Ekosistem 
HVC Sektor Pertaninan

31

Tabel 
2.3.

Program Pengembangan 
HVC Sektor Makanan Halal 

33

Tabel 
2.4.

Pilot Project Program 
Pengembangan HVC 
Sektor Makanan Halal

33

Tabel 
2.5. 

Program Pengembangan 
HVC Sektor Fesyan Muslim

35

Tabel 
2.6.

Kuota Jemaah Haji 
Indonesia Tahun 1440 
H/2019 M

36

Tabel 
2.7. 

Pilot Project 
Pengembangan HVC 
Sektor Pariwisata Ramah 
Muslim

37

Tabel 
2.8

Tim Perumus Pedoman 
Pariwisata Halal Jawa Barat

38

Tabel 
2.9.

Persyaratan Kawasan 
Industri Halal

42

3. Perkembangan dan 
Program Keuangan Syariah

Tabel 
3.1 

Transaksi SIMA Valuta 
Asing

52

Tabel 
3.2

Penetapan CCB 55

Tabel 
3.3

Penghimpunan Nasional 
Berdasarkan Jenis Dana

58

Tabel  
1

Integrasi Langsung 
Keuangan Sosial Syariah ke 
dalam

64

4. Edukasi dan Sosialisasi 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah 

Tabel 
4.1

Topik Penelitian dan Kajian 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah Tahun 2019

74

Tabel 
4.2

Publikasi Penelitian 
dan Kajian pada Jurnal 
Nasional dan Internasional

75

Tabel 
4.3

Peran BI dalam Fora 
Internasional Syariah

83

Suplemen 1: 
Pengembangan Kemandirian
Ekonomi Pesantren

Tabel 
1

Implementasi Program 
Kemandirian Pesantren 
Tahun 2019

97

Tabel 
2

Sebaran Sektor Usaha 
Pengembangan 
Kemandirian Ekonomi 
Pesantren Tahun 2019

97

Tabel 
3

Peran holding pesantren 
dalam kegiatan usaha 
pesantren

99

Tabel 
4

Program Implementasi 
dalam Aspek Peningkatan 
Kemampuan Usaha

100

Suplemen 2: 
Survei Pemetaan Produk Halal

Tabel 
1. 

Informasi Big Data terkait 
Sektor Usaha Halal

117

Tabel 
2

Integrasi Melalui Pihak 
Ketiga

65

Tabel 
3

Pengaturan Prudensial 66



vDaftar Tabel dan Daftar Grafik

1. Kebijakan Pengembangan 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah

Grafik 
1.1

Nilai Ekspor Bahan 
Makanan Halal Indonesia

3

Grafik 
1.2

Kinerja Industri Halal 
Domestik

3

Grafik 
1.3

Pangsa Pasar Syariah 
Indonesia terhadap Syariah 
Global 2018

3

Grafik 
1.4

Perkembangan 
Pembiayaan Sesuai Syariah

4

Grafik 
1.5

Potensi Zakat Menutup 
Gap Kemiskinan

4

2. Perkembangan dan 
Program Ekonomi Syariah

Grafik 
2.1

Perkembangan Sektor 
Prioritas HVC dan PDB 
Nasional

20

Grafik 
2.2

Kontribusi Kinerja Sektor 
Prioritas dalam HVC

20

Grafik 
2.3

Perkembangan Sertifikasi 
Halal

21

Grafik 
2.4 

Pangsa Ekspor Bahan 
Makanan Halal Indonesia 
Tahun 2019

22

Grafik 
2.5 

Total Ekspor Bahan 
Makanan Halal Indonesia 
2016-2019

22

Grafik 
2.6

Ekspor Bahan Makanan 
Halal Per Kelompok 
Komoditas

22

Grafik 
2.7

Impor Bahan Makanan 
Halal Per Kelompok 
Komoditas

23

Daftar Grafik
Grafik 
2.8

Ekspor-Impor Bahan 
Makanan Halal Indonesia

23

Grafik 
2.9

Net Ekspor Bahan 
Makanan Halal 
Berdasarkan Kelompok 
Komoditas

23

Grafik 
2.10

Net Ekspor Bahan 
Makanan Halal Per Wilayah 
Tujuan

24

Grafik 
2.11

Pertumbuhan Sektor 
Pertanian Halal Menurut 
Tahun

28

Grafik 
2.12

Pertumbuhan Sektor 
Pertanian Halal Menurut 
Triwulan

28

Grafik 
2.13

Perkembangan Kegiatan 
Usaha Sektor Pertanian 
Bersertifikat Halal.

29

Grafik 
2.14

Perkembangan Tenaga 
Kerja dan Investasi Sektor 
Pertanian Bersertifikat 
Halal.

29

Grafik 
2.15

Pertumbuhan Sektor 
Makanan Halal Menurut 
Tahun

32

Grafik 
2.16

Pertumbuhan Sektor 
Makanan Halal Menurut 
Triwulan

32

Grafik 
2.17

Pertumbuhan Sektor 
Fesyen Muslim Menurut 
Tahun

34

Grafik 
2.18

Pertumbuhan Sektor 
Fesyen Muslim Menurut 
Triwulan

34

Grafik 
2.19

Pertumbuhan Sektor 
Pariwisata Ramah Muslim 
Menurut

35

Grafik 
2.20

Pertumbuhan Sektor 
Pariwisata Ramah Muslim 
Menurut Triwulan

35



vi Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

Grafik 
2.21

Perkembangan Neraca 
Pembayaran Sektor Jasa 

36

3. Perkembangan dan 
Program Keuangan Syariah

Grafik 
3.1

Perkembangan Surat 
Berharga Syariah 
Pemerintah

46

Grafik 
3.2

Proyek dalam APBN yang 
Dibiayain oleh Sukuk 
Negara

47

Grafik 
3.3

Perkembangan 
Pembiayaan Industri Jasa 
Keuangan

48

Grafik 
3.4

Porsi Pembiayaan 
Perbankan Syariah Per 
Sektor Usaha dan Rumah 
Tangga.

48

Grafik 
3.5

Perkembangan Sukuk 
Korporasi

49

Grafik 
3.6

Pembiayaan Islamic 
Development Bank

49

Grafik 
3.7

Perkembangan Operasi 
Moneter Syariah

51

Grafik 
3.8

Tenor OMS 51

Grafik 
3.9

Perkembangan Transaksi 
PUAS

52

Grafik 
3.10

Perkembangan RRT 
Tingkat Indikasi Imbalan 
PUAS

52

Grafik 
3.11

Frekuensi Transaksi PUAS 
berdasarkan Tenor Tahun 
2019

52

Grafik 
3.12

Perkembangan RIM 
Syariah

54

Grafik 
3.13

Perkembangan PLM 
Syariah

55

Grafik 
3.14

Tren Pengumpulan Zakat 
Nasional 2002-2019* (Dalam 
Miliar)

58

Grafik 
3.15

Pemanfaatan Tanah Wakaf 
 

59

Suplemen 2: 
Survei Pemetaan Produk Halal

Grafik 
1. 

Skala Perusahaan 
Responden Berdasarkan 
Omset

119

Grafik 
2.

Jumlah Tweet di Sektor 
Makanan dan Minuman 
2014-2018

121

Grafik 
3.

Jumlah Tweet terkait Halal 
di Sektor Farmasi/Kosmetik

127

Grafik 
4.

Jumlah Tweet terkait Halal 
di Sektor Fesyen

133

Grafik 
5.

Jumlah Tweet terkait Halal 
di Sektor Hotel

139

Grafik 
6.

Jumlah Tweet terkait Halal 
di Sektor Media

145

Grafik 
7.

Jumlah Tweet terkait Halal 
di sektor Travel

151



viiDaftar Gambar

Daftar Gambar
Ringkasan Eksekutif

Gambar 
1. 

Ekonomi dan Keuangan 
Syariah dalam 
Perekonomian Domestik 
yang Berdaya Tahan 

xiv

1. Kebijakan Pengembangan 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah

Gambar 
1.6

Kebijakan 
Pengembangan 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah dalam Bauran 
Kebijakan Bank 
Indonesia

5

Gambar 
1.7

Visi dan Misi 
Pengembangan yang 
Didasari oleh Nilai-
nilai dan Prinsip Dasar 
Ekonomi Syariah

6

Gambar 
1.8

Kerangka Strategis 
Blueprint Ekonomi dan 
Keuangan Syariah Bank 
Indonesia

7

Gambar 
1.9

Pengembangan 
Ekosistem Halal Value 
Chain

7

Gambar 
1.10

Keterkaitan antar 
Pilar dalam Blueprint 
Pengembangan 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah Bank Indonesia

9

Gambar 
1.11

Kerangka Masterplan 
Ekonomi Syariah 
Indonesia

10

Gambar 
1

Nilai-Nilai Ekonomi 
Syariah

14

Gambar 
2

Prinsip-Prinsip Dasar 
Ekonomi Syariah

15

Gambar 
3

Konsep Aliran Harta 
dalam Perekonomian

17

Gambar 
4.

Peran Zakat dalam 
Meningkatkan 
Production Possibility 
Frontier (PPF)

17

2. Perkembangan dan 
Program Ekonomi Syariah

Gambar 
1

RSCA dan S-PSI 
Komoditas Ekspor 
Makanan non Haram

26

Gambar 
2

Potensi Ekspor Makanan 
non Haram Indonesia 
(CPO, Udang dan 
Kuadran 4) 

26

Gambar 
2.1. 

Model Bisnis 
Pengembangan jaringan 
usaha hortikultura 
berorientasi ekspor

30

Gambar 
2.2

Model Bisnis 
Pemberdayaan Desa

30

Gambar 
2.3

Model Bisnis 
Pengembangan Udang 
Vannamei Dengan Basis 
Teknologi Digital

31

Gambar 
2.4

Model Bisnis Model Bisnis 
Pengembangan Rantai 
Nilai

33

Gambar 
2.5.

Distribusi Kuota Jemaah 
Haji Reguler Menurut 
Provinsi Tahun 1440 
H/2019 M

37

Gambar 
2.6. 

Jumlah Jemaah Umrah 
Global Tahun 1441 H

37



viii Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

Gambar 
1.

Pilar Pedoman 
Pengembangan 
Pariwisata Halal Jawa 
Barat

40

Gambar 
2. 

Empat Kunci 
Keberhasilan Penerapan 
dan Pengembangan 
Pariwisata Halal di Jawa 
Barat

40

Gambar 
3.

Evolusi Peraturan 
Sertifikasi Halal

42

Gambar 
4.

Pilot Model Bisnis 
Sertifikasi Halal 

42

3. Perkembangan dan 
Program Keuangan Syariah

Gambar 
3.1

Beberapa Proyek 
yang dibiayai Melalui 
Penerbitan SBSN

48

Gambar 
3.2

Instrumen Operasi 
Moneter Syariah

50

Gambar 
3.3

Siklus Bisnis dan 
Implementasi Kebijakan 
Makroprudensial

53

Gambar 
3.4

Peran Keuangan 
Sosial Syariah Dalam 
Perekonomian Indonesia

56

Gambar 
3.5

Isu dan Tantangan 
Pengelolaan Keuangan 
Sosial Syariah

57

Gambar 
3.6

Program Kerja 
Pengembangan 
Keuangan Sosial 
Syariah dalam Blueprint 
Pengembangan 
Ekonomi Syariah Bank

57

Gambar 
3.7

Skema CWLS 60

Gambar 
1

Skema Sukuk Bank 
Indonesia 

62

4. Edukasi dan Sosialisasi 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah

Gambar 
4.1

Implementasi Edukasi 
dan Sosialisasi Ekonomi 
dan Keuangan Syariah

70

Gambar 
4.2

Program Pengembangan 
Kurikulum Pendidikan 
Tinggi

71

Gambar 
4.3 

Buku Referensi Ekonomi 
Syariah Perguruan Tinggi

72

Gambar 
4.4

Lokasi Training of Trainer 
Buku Referensi Ekonomi 
Syariah Perguruan Tinggi

73

Gambar 
4.5

Perkembangan 
Pelaksanaan ISEF

76

Gambar 
4.6

Tema ISEF dari Tahun ke 
Tahun

77

Gambar 
4.7 

Event Ekonomi dan 
Keuangan Syariah di 
Berbagai Negara

77

Gambar 
4.8

Area Booth Exhibition 
ISEF 2019

79

Gambar 
4.9

Jumlah Nominal 
Business Matching 
Berdasarkan Negara

80

Gambar 
4.10

Jenis Pelatihan pada 
Business Coaching ISEF 
2019.

80

Gambar 
4.11

Capaian ISEF Ke-6 Tahun 
2019

80



ixDaftar Gambar

Gambar 
4.12

Keterkaitan Kegiatan 
FESyar dan ISEF

81

Gambar 
4.13

Penyelenggaraan FESyar 
2017-2019

82

Gambar 
4.13 

Peta Wilayah Sebaran 
Survei Literasi Ekonomi 
Syariah 

88

Suplemen 1: 
Pengembangan Kemandirian
Ekonomi Pesantren

Gambar 
1

Sebaran Pesantren di 
Indonesia

92

Gambar 
2

Peran Unit Usaha 
Pesantren dalam 
Peningkatan Kualitas 
Pendidikan Pesantren

93

Gambar 
3 

Roadmap 
Pengembangan 
Pesantren 2015 – 2022

94

Gambar 
4

Replikasi Bisnis 
Pesantren

96

Gambar 
5

Sebaran Pesantren 
Binaan Bank Indonesia

96

Gambar 
6

Model Bisnis Platform 
Virtual Market

98

Gambar 
7

Pengembangan Holding 
Bisnis Pesantren Tahun 
2019

98

Gambar 
8

Kerangka Dasar 
Pengembangan Holding 
Bisnis Pesantren

99

Gambar 
9

Pembentukan center of 
excellence pesantren 

100

Suplemen 2: 
Survei Pemetaan Produk Halal

Gambar 
1. 

"Sebaran Responden 
Berdasarkan Jenis Usaha

117

Gambar 
2.

 Sebaran Responden 
Berdasarkan Lokasi

118

Gambar 
2. 

Sebaran Responden 
Berdasarkan Sektor dan 
Lokasi

118



x Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

Prakata



xiPrakata

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha 
Kuasa, karena hanya atas segala hidayah dan 
rahmat-Nya edisi perdana Laporan Ekonomi dan 
Keuangan Syariah ini dapat terselesaikan dengan 
baik sebagai bagian dari komunikasi kebijakan 
Bank Indonesia. Shalawat serta salam semoga 
senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, 
beserta keluarga dan para sahabat beliau. 

Pangsa pasar syariah yang besar dan terus 
bertumbuh di Indonesia adalah modal penting 
sekaligus peluang yang menjanjikan dalam 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 
nasional sebagai salah satu motor penggerak 
perekonomian, serta sumber pertumbuhan baru 
yang inklusif, berkelanjutan dan mengedepankan 
prinsip-prinsip keadilan. Hal ini bukan berarti 
tanpa alasan, terutama jika dilihat dari preferensi 
dan gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi 
barang dan jasa bersertifikat halal yang terus 
meningkat, serta bertambahnya global player 
dalam ikut memasok rantai nilai halal dunia.

Animo yang tinggi terhadap produk barang dan 
jasa syariah tersebut perlu mendapat respon positif 
bersama dalam mengelola momentum yang 
ada sebagai bagian dari program memperkuat 
model pertumbuhan nasional. Penyelenggaraan 
kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di 
dalam negeri tidak boleh berhenti dari sisi 
Indonesia yang hanya sebagai konsumen 
utama rantai nilai halal dunia, tetapi juga harus 
bisa memperluas media penetrasi domestik 
terhadap barang-barang bersertifikat halal 
yang berkualitas serta berstandar internasional. 
Apalagi, ditengah dinamika global yang belum 
berakhir saat ini, prinsip–prinsip di dalam ekonomi 
dan keuangan syariah yang menjunjung tinggi 
nilai kemaslahatan diharapkan dapat memberi 
sumbangsih dalam perumusan bauran kebijakan 
nasional untuk melewati setiap masa-masa 
yang sulit di depan serta memberi tumpuan 

harapan dalam mewujudkan transformasi 
ekonomi Indonesia menuju negara makmur dan 
berpendapatan tinggi.

Melalui penerbitan Laporan Ekonomi dan 
Keuangan Syariah Bank Indonesia 2019, kami 
berupaya menyampaikan garis besar informasi 
tumbuh kembang ekonomi dan keuangan 
syariah nasional, serta program pengembangan 
yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 
bersinergi bersama Pemerintah dan otoritas 
terkait. Penyusunan laporan ini merupakan 
salah satu wujud dukungan Bank Indonesia 
dalam proses transformasi ekonomi dan 
keuangan syariah nasional yang sudah berjalan 
selama ini. Meski demikian, laporan perdana 
ini masih merupakan langkah awal yang masih 
memerlukan kesempurnaan sehingga masukan 
dan pandangan yang konstruktif dari berbagai 
pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan 
berikutnya.

Kami berharap, laporan ini dapat membantu 
pelaksanaan perumusan kebijakan ekonomi dan 
keuangan syariah nasional secara khusus, dan juga 
kebijakan ekonomi nasional pada umumnya. Akhir 
kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan 
membimbing langkah kita dalam menggapai visi 
Indonesia yang Maju serta menjadi Pusat Ekonomi 
dan Keuangan Syariah Terkemuka di Dunia. 

Aamiin YRA.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakaatuh

 
Jakarta, Mei 2020 
Deputi Gubernur

Dody Budi Waluyo
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Ringkasan Eksekutif

Kebijakan Pengembangan Ekonomi 
dan Keuangan Syariah

Visi Indonesia menuju negara maju 
memerlukan transformasi ekonomi untuk 
memperkuat struktur perekonomian 
sehingga mampu tumbuh tinggi dalam 
jangka menengah-panjang. Transformasi 
ekonomi ditempuh melalui penguatan 
sektor-sektor unggulan dan pengembangan 
ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan 
ekonomi baru. Pengembangan ekonomi 
syariah mendorong terwujudnya perekonomian 
yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini 
ditempuh melalui peningkatan peran 
usaha syariah dalam halal value chain, serta 
pengembangan keuangan sosial syariah 
sebagai alternatif sumber pembiayaan yang 
memperkuat keuangan syariah secara umum. 
Keuangan sosial syariah, jika dioptimalkan 
dapat mendorong aliran dana untuk terus 
menggerakkan roda perekonomian secara 
inklusif.

Peran ekonomi syariah Indonesia sebagai 
sumber pertumbuhan ekonomi baru 
didukung oleh potensi besar prospek 
konsumsi masyarakat muslim global, dan 
pemenuhan kebutuhan domestik di berbagai 
sektor industri halal. Fokus pengembangan 
industri halal yang bertujuan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi 
strategi berbagai negara, termasuk yang bukan 
merupakan negara berpenduduk mayoritas 
Muslim. Potensi ekonomi syariah global tersebut 
memberi peluang besar bagi Indonesia untuk 
menjadi pemain utama dalam industri halal 
global. Bonus demografi membuka peluang 
besar bagi pelaku industri halal nasional untuk 
mendorong peningkatan produksi dan menjadi 
pemain utama dalam industri halal global. 
Peningkatan produksi tersebut selanjutnya 
berpotensi memperbesar ekspor produk halal 
Indonesia ke pasar global, maupun subsitusi 
impor.

Upaya peningkatan produksi industri halal, 
serta ekonomi syariah secara umum, pada 
gilirannya diharapkan akan meningkatkan 
permintaan terhadap pembiayaan yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Untuk itu, dibutuhkan 
inovasi produk-produk pembiayaan syariah 
yang dapat menjawab kebutuhan usaha syariah. 
Perkembangan saat ini mengindikasikan 
masih terdapat gap yang cukup lebar antara 
kebutuhan usaha syariah dengan sumber 
pembiayaan syariahnya. Sumber pembiayaan 
ekonomi ini tidak terbatas pada sektor 
keuangan komersial, namun juga mencakup 
keuangan sosial syariah (zakat, infak/sedekah, 
wakaf) sebagai alternatif pembiayaan sesuai 
dengan prinsip penggunaannya.

Urgensi transformasi ekonomi dan 
keuangan syariah membutuhkan strategi 
pengembangan yang komprehensif dan 
terintegrasi agar implementasinya dapat 
terakselerasi dengan efektif. Menyadari 
hal tersebut, sebagai bagian dari bauran 
kebijakannya, Bank Indonesia telah 
mengimplementasikan Blueprint Ekonomi 
dan Keuangan Syariah yang memiliki visi untuk 
mendukung terwujudnya Indonesia sebagai 
pusat ekonomi dan keuangan syariah global. 
Dalam Blueprint tersebut, kerangka strategis 
pengembangan didukung oleh tiga pilar utama 
yang saling terkait. 

Pilar Pertama ialah Pemberdayaan 
Ekonomi Syariah yang menitikberatkan 
pada pengembangan usaha syariah melalui 
penguatan kemitraan seluruh kelompok pelaku 
usaha, dari UMKM syariah termasuk unit usaha 
pesantren sampai usaha besar, dalam ekosistem 
halal value chain (HVC). Sektor prioritas dalam 
ekosistem HVC antara lain mencakup sektor 
pertanian, makanan halal, fesyen muslim, 
pariwisata ramah muslim (PRM), serta energi 
baru dan terbarukan (EBT). Pilar Kedua ialah 
Pilar Pendalaman Pasar Keuangan Syariah 
untuk meningkatkan manajemen likuiditas 
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syariah dalam mendukung pembiayaan syariah 
untuk menjawab kebutuhan pengembangan 
usaha syariah pada Pilar Pertama. Strategi ini 
tidak terbatas pada sektor keuangan komersial, 
namun juga pada sektor keuangan sosial 
syariah sesuai dengan prinsip penggunaannya. 
Pilar Ketiga terkait Riset, Asesmen dan 
Edukasi, termasuk sosialisasi yang bertujuan 
untuk meningkatkan literasi serta kompetensi 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kedua 
pilar lainnya. Ketiga pilar ini utama ini diperkuat 
dengan teknologi digital untuk meningkatkan 
efisiensi serta akselerasi jangkauan 
implementasi. Dalam tahapan pelaksanaan 
pada Blueprint, 2019 masuk ke dalam tahapan 
Penguatan Program yang pondasinya telah 
diletakkan pada tahapan sebelumnya pada 
periode 2015 – 2018.

Inisiasi Bank Indonesia untuk 
mengintegrasikan pengembangan ekonomi 
syariah dengan keuangan syariah tereskalasi 
dengan baik sampai ke tataran strategi 
nasional. Pada 14 Mei 2019, Pemerintah melalui 
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 
yang dipimpin oleh Presiden RI, meluncurkan 
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). 
MEKSI merupakan dokumen yang mencakup 
Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah 
Indonesia (MAKSI) yang telah diluncurkan 
sebelumnya pada Agustus 2016. Pada MEKSI, 
strategi penguatan keuangan syariah merujuk 
pada MAKSI sehingga strategi pengembangan 
sudah mengintegrasikan ekonomi dan 
keuangan syariah. Sementara itu, sejalan 
dengan strategi yang telah diinisiasi oleh Bank 
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Indonesia, strategi pengembangan ekonomi 
syariah nasional pada MEKSI turut menitikberatkan 
pada pengembangan HVC.

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan 
Syariah 2019

Pada 2019, sejalan dengan perekonomian 
Indonesia secara umum, ekonomi syariah 
masih berdaya tahan ditopang oleh permintaan 
domestik di tengah penurunan ekspor 
akibat melambatnya perekonomian global. 
Perkembangan global yang diwarnai oleh 
kebijakan perdagangan yang berorientasi domestik 
dan risiko geopolitik yang naik di beberapa negara 
memicu ketidakpastian pasar keuangan dunia. 
Kondisi ini telah menyebabkan perlambatan 
pada pertumbuhan ekonomi global. Di tengah 
tantangan global tersebut, perekonomian nasional 
tetap berdaya tahan dengan pertumbuhan 5,02%, 
ditopang oleh permintaan domestik. Sejalan 
dengan perkembangan tersebut, kinerja ekonomi 
syariah Indonesia terus meningkat meski dengan 
akselerasi yang tertahan. Namun, jika dilihat dari 
sektor prioritas dalam halal value chain (HVC), 
kinerja ekonomi syariah secara umum lebih tinggi 
dibandingkan PDB nasional dengan pertumbuhan 
mencapai 5,72%. Kinerja ini terutama ditopang oleh 
sektor makanan halal, yang memiliki kontribusi 
terbesar pada total sektor prioritas dalam HVC.

Di tengah perlambatan ekspor bahan makanan 
halal akibat melambatnya permintaan global, 
sektor makanan halal tetap tumbuh tinggi, 
mencapai 7,8%. 

Dari sisi eksternal, ekspor bahan makanan halal 
tercatat mengalami penurunan pada semester 
I 2019, sebelum akhirnya kembali mengalami 
perbaikan. Secara total, nilai ekspor bahan 
makanan halal pada tahun 2019 mencapai 29,8 
miliar dolar AS atau mengalami penurunan 
sebesar 7,6% dibandingkan periode sebelumnya. 
Secara total kinerja sektor ini masih berdaya 
tahan, ditopang oleh permintaan domestik 
dan net ekspor yang masih mencatat surplus 
sebesar 12,4 miliar dolar AS.

Secara umum, kinerja sektor prioritas lainnya 
dalam HVC tetap tumbuh cukup tinggi pada 
2019, meski sedikit lebih rendah dibandingkan 
periode sebelumnya. Hal ini terkecuali 
untuk sektor fesyen muslim yang kinerjanya 
menunjukkan tren yang semakin meningkat 
dalam lima tahun terakhir. Kinerja sektor fesyen 
muslim ini didorong oleh kontribusi subsektor 
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, sementara 
subsektor Industri Kulit, Barang dari Kulit dan 
Alas Kaki yang cenderung terus melambat 
sejalan dengan melambatnya permintaan 
global. Sementara itu, sektor pertanian dan 
sektor PRM tumbuh lebih rendah dibandingkan 
periode sebelumnya.

Untuk terus meningkatkan kinerja ekonomi 
syariah, berbagai program pengembangan 
terus diperkuat pada sektor prioritas. Pada 
2019 yang merupakan tahap Penguatan 
Program, berbagai program piloting 
diperkuat melalui replikasi untuk evaluasi 
pengembangan, serta perluasan cakupan. 

Gambar 1. Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perekonomian Domestik yang Berdaya Tahan
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Program pengembangan kemitraan dalam 
ekosistem HVC yang mencakup penguatan 
unit usaha pesantren dan UMKM syariah 
dengan usaha besar, dilakukan baik untuk 
memenuhi permintaan domestik maupun 
untuk mendukung ekspor. Berbagai program 
penguatan ini, pada 2019 masih diprioritaskan 
pada sektor pertanian, diikuti oleh sektor fesyen 
muslim dan sektor makanan halal.

Peningkatan usaha syariah dalam sektor 
prioritas ekonomi syariah tersebut, 
membutuhkan dukungan pembiayaan 
yang berdasarkan prinsip syariah dari 
sektor keuangan syariah. Sebagai negara 
berpenduduk muslim terbesar di dunia, 
Indonesia berpotensi menjadi leader dalam 
pengembangan pasar keuangan syariah global. 
Pemenuhan kebutuhan keuangan terhadap 
kegiatan ekonomi syariah dilakukan melalui 
berbagai sumber pembiayaan. Baik dari sektor 
pemerintah maupun swasta, serta pada sektor 
komersial dan sosial syariah, maupun integrasi 
keduanya. Instrumen keuangan sosial syariah, 
zakat, infak/sedekah dan wakaf, menjadi 
alternatif sumber pembiayaan ekonomi syariah, 
menggerakkan aliran dana untuk terus bergulir 
bagi perekonomian.

Dalam perkembangannya pada 2019, 
sektor keuangan syariah belum dapat 
secara optimal memenuhi kebutuhan bagi 
pertumbuhan usaha syariah, meski tetap 
tumbuh meningkat. Secara umum, meski 
telah turut didukung oleh kebijakan moneter 
dan makroprudensial syariah yang akomodatif, 
sektor keuangan syariah belum dapat 
mendorong penyaluran pembiayaan syariah 
secara optimal. Sementara itu, dukungan 
Pemerintah dalam pengembangan ekonomi 
syariah tercermin pada peningkatan proyek 
pembangunan ekonomi yang dibiayai oleh 
Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah. 
Namun, dari sisi industri keuangan syariah, 
penyaluran pembiayaan masih terkonsentrasi 
pada tiga lapangan usaha yaitu sektor 
Perdagangan, Konstruksi, dan sektor Lainnya. 

Pembiayaan untuk peningkatan sektor 
unggulan syariah yang masuk dalam sektor 
prioritas, belum menjadi tujuan utama. Di sisi 
lain, hal ini juga dapat mengindikasikan, bahwa 
pembiayaan syariah belum menjadi sumber 
pembiayaan utama pada sektor usaha syariah 
ini.

Ke depan dalam jangka pendek pada 2020, 
sejalan dengan perekonomian secara 
umum, dampak pandemi COVID 19 akan 
menyebabkan penurunan kinerja sektor 
prioritas ekonomi syariah. Dampak terberat 
diperkirakan akan terjadi pada sektor PRM 
sejalan dengan sektor pariwisata secara umum. 
Sektor usaha syariah lainnya, seperti sektor 
pertanian, makanan halal dan fesyen muslim, 
diperkirakan akan lebih berdaya tahan. Untuk 
itu berbagai upaya untuk mendukung daya 
tahan usaha ekonomi syariah akan terus 
digulirkan, termasuk dalam mendorong peran 
keuangan sosial syariah.

Dalam jangka menengah, momentum 
pemulihan perekonomian dari dampak 
COVID 19, akan terus dimanfaatkan untuk 
mendorong pengembangan ekonomi syariah. 
Upaya transformasi pengembangan ekonomi 
dan keuangan syariah nasional, tetap akan 
difokuskan dengan pendekatan ekosistem. 
Strategi pengembangan terintegrasi bahkan 
terus diperkuat dengan penerbitan Peraturan 
Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan 
Syariah (KNEKS). Perpres tersebut memperkuat 
fokus strategi peningkatan pembangunan 
ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna 
mendukung pembangunan ekonomi nasional. 
Sejalan dengan rencana pembangunan 
Pemerintah, pengembangan ekonomi 
dan keuangan syariah akan mencakup (i) 
pengembangan industri produk halal; (ii) 
pengembangan industri keuangan syariah; (iii) 
pengembangan dana sosial syariah; dan (iv) 
pengembangan dan perluasan kegiatan usaha 
syariah. 
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Visi Indonesia menuju negara maju memerlukan transformasi ekonomi untuk 
memperkuat struktur perekonomian sehingga mampu tumbuh tinggi dalam 
jangka menengah-panjang. Transformasi ekonomi ditempuh melalui penguatan 
sektor-sektor unggulan, serta pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan ekonomi syariah mendorong 
terwujud perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan 
peran usaha syariah dalam halal value chain, serta pengembangan keuangan 
sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan ekonomi, disamping 
keuangan syariah secara umum. Keuangan sosial syariah, jika dioptimalkan dapat 
mendorong aliran dana untuk terus menggerakkan roda perekonomian secara 
inklusif.

Bab 1 

Kebijakan 
Pengembangan 
Ekonomi dan 
Keuangan Syariah
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Transformasi ekonomi dan keuangan syariah 
nasional menjadi bagian penting dalam 
mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan 
berkelanjutan. Prinsip dasar ekonomi syariah 
memastikan aktivitas transaksi keuangan 
didasarkan pada aset atau proyek riil, sehingga 
ekonomi syariah berperan penting dalam 
mendukung perbaikan struktur ekonomi, 
pengembangan sektor riil, dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 
Upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan tersebut sejalan dengan 
visi Indonesia Maju yang dicapai melalui 
transformasi ekonomi untuk memperkuat 
struktur perekonomian. Dengan demikian, 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
transformasi ekonomi nasional. Pengembangan 
ekonomi syariah mendukung pemberdayaan 
ekonomi melalui pengembangan halal value 
chain, antara lain melalui penerapan model 
bisnis berlandaskan pola kemitraan yang 
beragam, mulai dari skala UMKM hingga 
usaha besar. Hal tersebut selanjutnya akan 
mengarahkan perekonomian menjadi semakin 
inklusif.

Peran ekonomi syariah Indonesia sebagai 
sumber pertumbuhan ekonomi baru 
didukung oleh potensi yang besar dari sisi 
prospek konsumsi masyarakat muslim 
dunia di berbagai sektor industri halal. 
Nilai konsumsi tersebut diprakirakan akan 
mencapai 3,2 triliun dolar AS pada 2024.1 

1  State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, 
Dinar Standard.

Perkembangan ini memicu berbagai negara di 
dunia untuk memanfaatkan peluang yang ada 
dan berupaya menjadi pemain utama dalam 
industri halal global. Fokus pengembangan 
industri halal yang bertujuan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi 
strategi berbagai negara, termasuk yang bukan 
merupakan negara berpenduduk mayoritas 
Muslim. Di antara negara-negara tersebut, 
Tiongkok menjadi eksportir baju muslim 
tertinggi ke Timur Tengah, Jepang telah 
menetapkan industri halal sebagai salah satu 
sektor ekonomi utama di 2020, Korea Selatan 
memiliki visi menjadi destinasi wisata halal 
dunia, dan Thailand saat ini fokus menjadi dapur 
halal dunia. Selain itu, terdapat Australia dan 
Brazil, masing-masing menjadi pemasok daging 
sapi dan unggas halal utama dalam tataran 
global.

Potensi ekonomi syariah global tersebut 
memberi peluang besar bagi Indonesia untuk 
menjadi pemain utama dalam industri halal 
global, termasuk sektor pariwisata. Hal ini 
memperlihatkan peluang sektor ekonomi 
keuangan syariah dalam mendukung perbaikan 
struktur perekonomian nasional. Indonesia 
memiliki potensi besar dalam mendorong 
sektor industri halal menjadi market leader, 
bukan hanya sebagai target pasar. Bonus 
demografi membuka peluang besar bagi 
pelaku industri halal nasional untuk mendorong 
peningkatan produksi dan menjadi pemain 
utama dalam industri halal global. Peningkatan 
produksi tersebut selanjutnya berpotensi untuk 
memperbesar ekspor produk halal Indonesia 

1.1
Urgensi Transformasi Ekonomi 
dan Keuangan Syariah Nasional
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ke pasar global, baik pada sektor makanan dan 
minuman, obat-obatan dan kosmetik, maupun 
fesyen. Potensi ini setidaknya tercermin dari nilai 
ekspor bahan makanan halal Indonesia yang 
mencapai 29,3 miliar dolar AS sepanjang 2019 
(Grafik 1.1). Pada tahun sebelumnya, nilai ekspor 
bahan makanan halal Indonesia mencapai 15,4% 
dari total ekspor makanan halal global.2 Potensi 
sumber pertumbuhan ekonomi lainnya dari 
industri halal juga terlihat pada sektor pariwisata 
muslim friendly, dimana Indonesia menempati 
peringkat pertama pada Global Muslim Travel 
Index 2019.

Potensi ekonomi syariah dalam mendukung 
pengembangan industri dan pariwisata 
juga tidak terlepas dari kinerja positif 
ekonomi syariah yang meningkat dan 
tumbuh di atas pertumbuhan PDB. Secara 
pertumbuhan, ekonomi syariah menunjukkan 
perkembangan akseleratif, ditopang industri 
halal dan keuangan syariah. Kondisi tersebut 
mendukung peningkatan kontribusi ekonomi 
syariah dalam perekonomian nasional. Hal ini 
antara lain terlihat dalam lima tahun terakhir 
dimana kinerja ekonomi syariah domestik terus 
menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat 
dari pertumbuhan PDB secara umum. Kondisi 
ini antara lain dapat dilihat dari sektoral industri 
halal seperti makanan dan minuman halal, 
fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim 
(Grafik 1.2). 

2  Nilai total ekspor makanan halal global berdasarkan 
State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 
mencapai 210 miliar dolar AS pada 2018.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia 
menunjukkan kontribusi yang terus 
meningkat pada tataran global, sehingga 
pengembangan ekonomi syariah berperan 
penting dalam transformasi ekonomi menuju 
Indonesia Maju. Potensi besar Indonesia terlihat 
dari nilai sektoral industri halal ini yang terus 
meningkat, dengan pangsa mencapai sekitar 
11% dari pasar global, disumbang industri 
makanan halal, fesyen, dan wisata ramah 
muslim (Grafik 1.3). Kondisi tersebut tidak 
saja memperlihatkan potensi Indonesia yang 
masih terbuka lebar, namun juga urgensi dari 
transformasi ekonomi dan keuangan syariah 
nasional yang perlu diarahkan agar tidak 
sekedar menjadi target pasar negara lain.

Sumber: State of Global Islamic Economy Report, diolah
Ket.: bubble size menunjukkan pangsa masing-masing sektor Indonesia terhadap global
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Upaya peningkatan produksi industri 
halal, serta ekonomi syariah secara umum, 
pada gilirannya diharapkan akan turut 
meningkatkan permintaan terhadap 
pembiayaan yang juga sesuai dengan 
prinsip syariah. Untuk itu, dibutuhkan inovasi 
produk-produk pembiayaan syariah yang dapat 
menjawab kebutuhan usaha syariah. Instrumen 
pembiayaan ekonomi Indonesia yang sesuai 
prinsip syariah terus mengalami peningkatan 
(Grafik 1.4), meski masih dibutuhkan akselerasi 
lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan.3 
Jika dilihat dari pangsa pembiayaan sesuai 
prinsip syariah tersebut, dapat terindikasi bahwa 
masih terdapat gap yang cukup lebar antara 
kebutuhan usaha syariah dengan sumber 
pembiayaan syariahnya. Sumber pembiayaan 
ekonomi ini tidak terbatas pada sektor 
keuangan komersial, namun juga mencakup 
keuangan sosial syariah (zakat, infak/sedekah, 
wakaf) sebagai alternatif pembiayaan sesuai 
dengan prinsip penggunaannya.

   

3  Berdasarkan Neraca Keuangan Terintegrasi dengan 
cakupan instrumen pembiayaan ekonomi yang terdiri 
dari: surat berharga, kredit atau pembiayaan dalam ar-
tian luas (tidak hanya mencakup kredit yang diberikan 
lembaga keuangan), dan ekuitas baik yang terdaftar di 
bursa maupun tidak. 

Jika dikelola secara optimal, keuangan 
sosial syariah sebagai alternatif sumber 
pembiayaan ekonomi dapat turut berperan 
aktif dalam mendorong pertumbuhan inklusif 
yang berkesinambungan. Penggunaan 
dana sosial syariah, seperti antara lain zakat, 
jika dioptimalkan sesuai dengan prinsip 
penggunaannya dapat mengakselerasi 
pemecahan permasalahan struktural seperti 
kemiskinan (Grafik 1.5). Dana atau aset sosial 
syariah lainnya seperti wakaf, pemanfaatannya 
dapat dioptimalkan secara produktif 
dalam bentuk fasilitas sosial atau proyek 
pembangunan yang terkait pemenuhan 
kebutuhan masyarakat secara umum. Untuk 
dapat merealisasikan potensi dan mencapai 
optimal, dibutuhkan penguatan sistem tata 
kelola, serta program pengelolaan keuangan 
sosial syariah yang strategis dan komprehensif, 
termasuk melalui pemanfaatan teknolgi digital. 
Untuk itu, transformasi pada sektor keuangan 
sosial syariah menempatkan ketiga aspek di 
atas sebagai prioritas.

Sumber: Bank Indonesia, Neraca Keuangan Terintegrasi, diolah; 
*Posisi akhir Triwulan-III 2019
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1.2
Kebijakan Pengembangan 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah Bank Indonesia dalam 
Mendukung Kebijakan Nasional

Dalam mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank 
Indonesia menerapkan bauran kebijakannya. Menyadari bahwa ekonomi dan keuangan syariah 
memiliki potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta peran pentingnya 
dalam mendukung perbaikan struktur ekonomi, maka Bank Indonesia memasukkan kebijakan 
pengembangan sektor ini mejadi bagian dalam bauran kebijakan tersebut (Gambar 1.6).

Urgensi transformasi ekonomi dan 
keuangan syariah membutuhkan strategi 
pengembangan yang komprehensif dan 
terintegrasi agar implementasinya dapat 
terakselerasi dengan efektif. Berbagai 
potensi domestik maupun kondisi ekonomi 
dan keuangan syariah global, memperlihatkan 
bahwa strategi pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah harus saling terkait dalam 

Rp

KEBIJAKAN
MONETER

KEBIJAKAN
MAKRO-

PRUDENSIAL

KEBIJAKAN
SISTEM

PEMBAYARAN

KEBIJAKAN
PENDALAMAN

PASAR

KEBIJAKAN
INTERNASIONAL

KEBIJAKAN
EKONOMI DAN

KEUANGAN
DAERAH

KEBIJAKAN
EKONOMI DAN

KEUANGAN
SYARIAH

AKOMODATIF

Kebijakan Utama Bank Indonesia

Rp Rp

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1.6. Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia

suatu ekosistem utuh. Menyadari hal tersebut, 
Bank Indonesia telah mengimplementasikan 
Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah yang 
memiliki visi untuk mendukung terwujudnya 
Indonesia sebagai pusat ekonomi dan 
keuangan syariah global. Blueprint tersebut 
diluncurkan pada Juni 2017 yang lalu, dan 
disusun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip dasar 
ekonomi dan keuangan syariah (lihat Boks 1). 
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Rumusan nilai-nilai strategis dan prinsip 
dasar ekonomi syariah menjadi dasar bagi 
penyusunan visi dan misi pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah. Secara 
prinsip, kebijakan ekonomi ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan manusia. 
Pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah ditujukan untuk berkembangnya 
ekonomi dan keuangan syariah yang adil, 
bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan 
sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam upaya 
mencapai visinya, Blueprint Ekonomi dan 
Keuangan Syariah mengimplementasikan lima 
misi yang saling terkait (Gambar 1.7), yaitu:

1) Mendorong mengalirnya sosial 
produksi (harta, tenaga kerja, inovasi 
teknologi digital), untuk kegiatan 
produktif/investasi bagi bertumbuhnya 
perekonomian yang sepadan dengan 
produktivitas.

2) Mengintegrasikan sektor keuangan 
dan sektor riil secara langsung yang 
seimbang berdasarkan kerjasama yang 
mengutamakan bagi hasil.

3) Memberdayakan dana sosial syariah 
(ZISWAF) untuk meningkatkan 
keseimbangan dan pemerataan 
kesempatan usaha dan pendapatan.

4) Mengembangkan kebijakan 
untuk mendorong terkelolanya 
kesinambungan aktivitas ekonomi dan 
keuangan sesuai nilai-nilai syariah.

5) Meningkatkan pemahaman masyarakat 
terhadap ekonomi dan keuangan 
syariah.

Selanjutnya, strategi implementasi kelima 
misi tersebut, dijabarkan dalam kerangka 
strategis pengembangan yang didukung oleh 
tiga pilar utama (Gambar 1.8.). Pilar pertama 
ialah Pemberdayaan Ekonomi Syariah dengan 
strategi utama pengembangan ekosistem halal 
value chain (HVC). Pengembangan ekosistem 
HVC ini tidak hanya mencakup pelaku usaha 
syariah di berbagai tingkatan, tapi juga 
mencakup infrastruktur industri halal dan aspek 
kelembagaan. Dalam pendekatan ekosistem 
ini, berbagai elemen dalam ekosistem akan 
dikembangkan secara komprehensif dan saling 
terkait untuk meningkatkan usaha-usaha 
syariah nasional.

Akidah

Akhlak

Syariah

Prinsip
Ekonomi Syariah

Pengendalian harta
individu

Distribusi pendapatan
yang inklusif

Bertransaksi produktif
dan berbagi hasil

Transaksi keuangan
terkait erat sektor riil

Partisipasi sosial untuk
kepentingan publik

Bertransaksi atas
dasar kerjasama dan
keadilan

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Kepemilikan Allah
secara absolut

Berusaha dengan 
berkeadilan

Kerjasama dalam
kebaikan

Pertumbuhan yang
seimbang

Nilai-nilai Ekonomi Syariah*

Mendukung terwujudnya Indonesia sebagai 
Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia

(Melalui berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil
bertumbuh sepadan dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah).

Visi

Misi
Mendorong mengalirnya faktor produksi (harta, tenaga kerja, inovasi teknologi) 
untuk kegiatan produktif/investasi bagi bertumbuhnya perekonomian yang 
sepadan dengan produktivitas.
Mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil secara langsung yang seimbang 
berdasarkan kerjasama yang mengutamakan bagi hasil.
Memberdayakan dana sosial syariah (ZISWAF) untuk meningkatkan keseimbangan 
dan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan.
Mengembangkan kebijakan untuk mendorong terkelolanya kesinambungan 
aktivitas ekonomi keuangan sesuai nilai-nilai syariah.
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

1.

2.

3.

4.

5.

Fondasi

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1.7. Visi dan Misi Pengembangan yang Didasari oleh Nilai-nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah
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Dari sisi area sektoral, program pengembangan difokuskan pada sektor utama syariah yang 
mencakup sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim termasuk kosmetika, 
dan pariwisata ramah muslim (PRM) dan energi baru dan terbarukan (EBT). Dari sisi pelaku 
usaha syariah, pengembangan ekosistem dilakukan baik melalui peningkatan kapasitas UMKM dan 
penguatan kemandirian ekonomi pesantren, maupun melalui pengembangan linkage-kemitraan. 
Pengembangan linkage-kemitraan ini merupakan fokus utama dalam pengembangan setiap unit 
dalam suatu HVC (Gambar 1.9). Kemitraan dapat terbentuk antar-UMKM syariah, pesantren, sampai 
kemitraan dengan usaha skala besar dan industri. Aspek pengembangan dengan pendekatan inilah 
yang akan mendorong inklusivitas dalam perekonomian. Strategi pengembangan HVC sendiri 
mencakup rantai unit lokal yang ditujukan untuk mengembangkan substitusi impor, dan rantai 
unit global untuk memperkuat ekspor industri halal Indonesia. Untuk itu, dari sisi infrastruktur dan 
kelembagaan industri halal, pembentukan kawasan industri halal merupakan salah satu syarat 
akselerasi sektor industri halal.

Pelaku Usaha Syariah Komponen Value Chain

Basis Komunitas

Usaha Mikro/ Kecil

Kemitraan

Basis Komunitas
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Lembaga Lainnya 
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Fasilitas Pokok

Infrastruktur Pendukung

Regulasi Sumber Daya
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Kelembagaan Riset dan
Edukasi

Sumber: Bank Indonesia

Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi danKeuangan Syariah Dunia
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Usaha Syariah
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Asesmen & Edukasi
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Literasi Inisiasi Internasional
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Kelembagaan

Infrastruktur
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Regulasi
Infrastruktur
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Gambar 1.8 Kerangka Strategis Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Gambar 1.9 Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain
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Pilar kedua ialah Pendalaman Pasar 
Keuangan Syariah. Pilar ini pada dasarnya 
bertujuan untuk meningkatkan sumber 
pembiayaan syariah untuk perekonomian. 
Pendalaman pasar dilakukan untuk 
meningkatkan manajemen likuiditas syariah 
sehingga dapat mendukung pembiayaan 
syariah untuk menjawab kebutuhan 
pengembangan usaha syariah. Strategi 
ini dilakukan dengan peningkatan variasi 
instrumen keuangan syariah, minat investor dan 
volume transaksi serta penguatan regulasi dan 
infrastruktur. Cakupan strategi ini tidak terbatas 
pada sektor keuangan komersial, namun juga 
pada sektor keuangan sosial seperti zakat, infak, 
sedekah dan wakaf (ZISWAF) sesuai dengan 
prinsip penggunaannya. Melalui strategi ini 
diharapkan terbentuk integrasi antara kedua 
sektor keuangan syariah tersebut sehingga 
dapat lebih optimal.

Pada pilar kedua ini, Bank Indonesia sebagai 
otoritas moneter melakukan penguatan 
kerangka kebijakan moneter dan pendalaman 
pasar keuangan berdasarkan prinsip syariah 
guna mendorong pembiayaan. Hal ini salah 
satunya terwujud melalui Sukuk Bank Indonesia 
(SUKBI) yang merupakan instrumen moneter 
syariah yang dapat diperdagangkan. Instrumen 
moneter ini sekaligus dapat menjadi instrumen 
pendalaman pasar keuangan syariah yang 
akan meningkatkan efisiensi manajemen 
likuiditas lembaga keuangan syariah. Dengan 
meningkatnya  efisiensi pasar keuangan, 
transmisi kebijakan moneter menjadi lebih 
efektif dan pada gilirannya dapat mendorong 
pembiayaan syariah untuk menjawab 
permintaan ekonomi syariah yang sedang 
berkembang. Tidak kalah penting, kebijakan 
makroprudensial dengan prinsip syariah juga 
diarahkan untuk mendukung pembiayaan 
syariah dengan tetap menjaga stabilitas sistem 
keuangan yang kondusif, dengan bersinergi 
bersama Kementerian Keuangan, OJK dan LPS.

Pilar ketiga ialah Penguatan Riset, Asesmen 
dan Edukasi yang bertujuan untuk 
meningkatkan literasi dan pemahaman 
masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan 
syariah. Strategi edukasi yang komprehensif 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 
dalam menyiapkan sumber daya insani yang 
andal, profesional, dan berdaya saing. Dalam 
praktiknya, strategi ini ditempuh melalui 
penyusunan program edukasi yang memiliki 
relevansi kuat pada kebutuhan industri, 
pengembangan kurikulum, pengayaan program 
vokasi, serta sertifikasi profesi industri ekonomi 
dan keuangan syariah. Indikator keberhasilan 
pelaksanaan edukasi tercermin pada tingkat 
literasi masyarakat terhadap konsep dan 
prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. 
Semakin tinggi tingkat literasi, semakin besar 
pula permintaan masyarakat terhadap jasa dan 
produk berbasis syariah. Di sisi lain, semakin 
tinggi kompetensi para pelaku ekonomi dan 
keuangan syariah, semakin besar peluang 
Indonesia untuk menjadi pemain aktif dalam 
penyediaan kebutuhan sektor ini.

Selain upaya melalui edukasi formal, edukasi 
non-formal dan sosialisasi dilakukan secara 
terarah dan berkesinambungan. Salah satu 
implementasi strategi ini ialah penyelenggaraan 
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 
secara tahunan. Keberadaan ISEF menjadi 
wadah bersama yang dapat dimanfaatkan 
oleh seluruh stakeholders dan pelaku usaha 
syariah pada khususnya, dan masyararakat 
Indonesia pada umumnya. Bagi pelaku usaha 
syariah, ISEF menjadi fasilitas promosi produk-
produk halal Indonesia. Bagi kementerian dan 
instansi terkait lainnya, ISEF menjadi sarana 
untuk memperkenalkan program-program 
pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah. Bagi institusi keuangan syariah, ISEF 
dapat meningkatkan awareness dan inklusi 
masyarakat terhadap instrumen keuangan 
syariah. Bagi institusi keuangan sosial syariah, 
ISEF dapat mendukung upaya penggalangan 
komitmen bersama dalam mengembangkan 
dan mengoptimalkan keuangan sosial syariah. 
Sementara itu, bagi akademisi, asosiasi, dan 
masyarakat umum, ISEF merupakan sarana 
untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, 
serta keilmuan, hingga inklusi secara luas. 
Strategi penyelenggaraan ISEF yang berskala 
internasional juga ditujukan untuk menjadikan 
Indonesia sebagai referensi ekonomi dan 
keuangan syariah global.
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Secara umum pilar strategi dalam Blueprint menggunakan pendekatan pengembangan ekonomi 
syariah melalui HVC yang didukung oleh keuangan syariah melalui penyaluran pembiayaan. 
Pendekatan terintegrasi ini membutuhkan pemahaman dan literasi ekonomi dan keuangan syariah 
yang baik dari masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan strategi pengembangan yang saling terkait 
antara ekonomi syariah pada Pilar 1, keuangan syariah pada Pilar 2, serta edukasi dan sosialisasinya 
untuk meningkatkan literasi pada Pilar 3 (Gambar 1.10). Ketiga pilar ini utama ini diperkuat dengan 
pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi serta akselerasi jangkauan implementasi.

Gambar 1.10. Keterkaitan antar Pilar dalam Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Halal Value Chain

Pembiayaan
Ekonomi Syariah
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Sumber: Bank Indonesia

Dalam pelaksanaanya, terdapat tiga tahapan 
pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 
Tahapan pertama selama periode 2015 - 2018 
ialah Tahap Penguatan Pondasi. Pada tahap ini 
dilakukan penyusunan strategi pengembangan 
beserta penetapan program-program utama 
yang akan dilakukan di setiap pilarnya. Pada 
tahap ini juga dilakukan pemetaan usaha-
usaha syariah, pengembangan indikator-
indikator ekonomi syariah, inisiasi program 
piloting dan kolaborasi berbagai pihak terkait, 
serta penguatan kerangka regulasi. Tahapan 
kedua selama periode 2019 - 2021 ialah Tahap 
Penguatan Program. Pada tahap ini berbagai 
program piloting diperkuat melalui replikasi 
untuk evaluasi pengembangan. Di samping itu, 
dilakukan pula perluasan cakupan program, 
seperti misalnya perluasan pelaksanaan 
ISEF ke skala internasional. Tahapan ketiga 
selama periode 2022 – 2024 ialah Tahapan 
Implementasi Nasional dimana program 
pengembangan yang telah diperkuat akan 
direplikasi secara menyeluruh. Pada tahap 
ini diharapkan peran ekonomi dan keuangan 
syariah semakin kuat dalam mendukung 
pertumbuhan nasional dengan telah 
terwujudnya potensi yang dimiliki.

Dalam menjalankan strategi ini, Bank 
Indonesia tidah hanya berperan sebagai 
regulator terkait fungsi otoritas moneter, 
makroprudensial dan sistem pembayaran, 
namun juga mengambil peran sebagai 
akselerator dan inisiator. Kedua peran 
perluasan ini terutama dibutuhkan dalam 
hal pengembangan ekosistem ekonomi dan 
keuangan syariah yang saat ini sudah ada, 
namun belum terbangun secara sistematis.  
Untuk itu, upaya pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah, tidak dapat dijalankan secara 
parsial. Kerjasama yang erat antar institusi dan 
otoritas terkait semakin dibutuhkan dalam 
menjalankan strategi dan program sehingga 
lebih efektif. 

Sementara itu, transformasi strategi 
pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah juga telah berevolusi dan terus 
tereskalasi hingga skala nasional. Inisiasi 
Bank Indonesia untuk mengintegrasikan 
pengembangan ekonomi syariah dengan 
keuangan syariah tereskalasi dengan baik 
sampai ke tataran strategi nasional. Pada 14 
Mei 2019, Pemerintah melalui Komite Nasional 
Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin oleh 
Presiden RI, meluncurkan Masterplan Ekonomi 
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Syariah Indonesia (MEKSI). MEKSI merupakan dokumen yang mencakup Masterplan Arsitektur 
Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang telah diluncurkan sebelumnya pada Agustus 2016. Pada 
MEKSI, strategi penguatan keuangan syariah merujuk pada MAKSI sehingga strategi pengembangan 
sudah mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah. Sementara itu, sejalan dengan strategi yang 
telah diinisiasi oleh Bank Indonesia, strategi pengembangan ekonomi syariah nasional pada MEKSI 
turut menitikberatkan pada pengembangan HVC pada sektor prioritas (Gambar 1.11). Keseluruhan 
strategi beserta penekanan pada sektor prioritas tersebut, diharapkan akan bermuara pada terciptanya 
ekosistem HVC yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Indonesia yang Mandiri, Makmur dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka DuniaVISI
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Gambar 1.11. Kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
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1.3
Arah Ke Depan

Ke depan, upaya transformasi pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah nasional, 
tetap akan difokuskan dengan pendekatan 
ekosistem. Strategi pengembangan terintegrasi 
bahkan terus diperkuat dengan penerbitan 
Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite 
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 
(KNEKS). Perpres tersebut memperkuat 
fokus strategi peningkatan pembangunan 
ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna 
mendukung pembangunan ekonomi nasional. 
Sejalan dengan rencana pembangunan 
Pemerintah, pengembangan ekonomi 
dan keuangan syariah akan mencakup (i) 
pengembangan industri produk halal; (ii) 
pengembangan industri keuangan syariah; (iii) 
pengembangan dana sosial syariah; dan (iv) 
pengembangan dan perluasan kegiatan usaha 
syariah. 

Bank Indonesia, dalam kaitan keanggotaan 
pada KNEKS, akan terus aktif mendukung 
transformasi ekonomi dan keuangan 
syariah nasional. Hal ini akan dilakukan sesuai 
dengan rencana tahapan implementasi pada 
Blueprint. Pada Tahap Penguatan Program 
selama periode 2019-2021, penguatan program 
piloting dan pengembangan model bisnis 
usaha syariah dalam ekosistem HVC akan terus 
dilakukan. Replikasi program piloting yang telah 
terevaluasi dan teruji akan diperluas dengan 
bersinergi bersama otoritas dan pihak terkait 
lainnya. Dalam rencana implementasinya, 
sejalan dengan program pengembangan 
nasional, terdapat empat prioritas area utama 
yang akan menjadi fokus dalam tahapan ini. 

Yang pertama, terkait dengan pengembangan 
industri halal dalam ekosistem HVC, salah 
satu fasilitas pokok yang perlu dikembangkan 
adalah kawasan khusus industri halal. Dengan 
tersedianya kawasan khusus ini, pengembangan 

industri halal domestik akan terakselerasi. 
Pada tahapan ini, Bank Indonesia akan terus 
bersinergi untuk memperkuat dukungan 
implementasi pengembangannya. Hal ini antara 
lain terkait fasilitas sertifikasi halal melalui 
pengembangan halal centre, serta sistem 
informasi untuk memudahkan traceability. 

Yang kedua, sesuai dengan tujuan pendekatan 
pengembangan ekosistem yang end-to-end, 
fasilitasi pengembangan model pembiayaan 
syariah untuk menjawab kebutuhan usaha 
syariah dalam HVC akan menjadi salah satu 
fokus utama. Dalam hal ini, Bank Indonesia 
sebagai akselerator akan bersinergi dengan 
OJK, serta otoritas dan pihak terkait lainnya. 
Pengembangan model pembiayaan syariah 
juga akan mencakup pembiayaan yang 
berbasis platform digital melalui tekfin. Peran 
Bank Indonesia dalam penguatan menajemen 
likuiditas syariah juga turut memperkuat upaya 
ini. Pada gilirannya, diharapkan usaha-usaha 
syariah yang menggunakan pembiayaan syariah 
dapat terus meningkat, sehingga memperkuat 
struktur ekosistem HVC.

Area prioritas ketiga ialah pengembangan 
model bisnis pembiayaan syariah berbasis 
keuangan sosial syariah sesuai dengan prinsip 
penggunaannya. Potensi keuangan sosial 
syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan 
ekonomi syariah akan terus digulirkan. Hal ini 
dapat dilakukan secara langsung, ataupun 
melalui integrasi keuangan komersial dengan 
sosial syariah. Secara langsung, penyaluran 
zakat secara tepat akan mempertahankan daya 
beli masyarakat yang termasuk dalam asnaf 
penerima zakat. Dari sisi makroekonomi, hal 
ini dapat memperkuat ketahanan konsumsi 
domestik. Sementara, salah satu contoh model 
integrasi adalah cash waqf linked sukuk 
(CWLS) yang bersifat produktif, sehingga 
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dapat berkontribusi dalam meningkatkan 
investasi domestik, selain peningkatan manfaat 
sosial masyarakat. Inovasi dalam optimalisasi 
keuangan sosial syariah ini, akan terus dikawal 
dengan peningkatan tata kelola untuk 
menjamin efektivitas, dan diperkuat dengan 
pemanfaatan teknologi digital.  

Yang keempat, pada pengembangan kegiatan 
usaha syariah, akselerasi penguatan ekonomi 
pesantren juga akan tetap menjadi area 
prioritas. Dalam tahap ini, selain pengembangan 
kemitraan pesantren dalam HVC, penguatan 
akan dilanjutkan dengan membentuk 
jaringan bisnis pesantren. Langkah strategis ini 
diharapkan dapat untuk mendorong optimalitas 
unit usaha pesantren dalam mendukung 
kemandirian ekonominya, sekaligus berperan 
aktif dalam ekosistem HVC. Pada tahap 
penguatan ini, pengembangan jaringan bisnis 
dilakukan dengan pembentukkan forum per 
wilayah, sebelum pada akhirnya dilakukan 
perluasan secara vertikal.

Pada perkembangan implementasi kebijakan 
terkini, wabah COVID-19 yang mulai muncul di 
akhir 2019, telah meluas secara global, termasuk 
di Indonesia. Penyebaran wabah ini telah  
menghambat upaya akselerasi yang tengah 
dijalankan. Beberapa program pengembangan 
meski tetap digulirkan, membutuhkan format 
penyesuaian sehingga proses tahapan tidak 
sepenuhnya dapat berlangsung sesuai harapan. 
Upaya mitigasi yang dilakukan Pemerintah, 
seperti misalnya pada sektor pariwisata 
sebagai salah satu sektor prioritas, dilakukan 
untuk meminimasi dampak negatif. Pada 
sektor pariwisata, termasuk PRM, dilakukan 

Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) di 
beberapa destinasi utama. Dalam konteks yang 
lebih luas, Bank Indonesia, bersama dengan 
Kementerian Keuangan, OJK dan LPS telah 
berkomitmen melaksanakan bauran kebijakan 
untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap 
stabilitas sistem keuangan dan perekonomian 
nasional. 

Penularan COVID-19 secara cepat telah 
menyebabkan dibutuhkannya social distancing 
untuk mencegah penularan lebih lanjut. Wabah 
COVID-19 yang pada awalnya merebak di 
Tiongkok, telah menyebabkan terganggunya 
global supply chain yang mempengaruhi 
supply produk secara umum, dan kemudian 
berdampak pada sektor keuangan melalui 
peningkatan risiko. Penurunan perdagangan 
internasional terus terjadi sebagai salah satu 
dampak dari mitigasi penularan wabah lebih 
lanjut. Hal ini telah berdampak lebih lanjut pada 
penurunan kegiatan perekonomian secara 
umum. Menurunnya kegiatan ekonomi ini 
telah menyebabkan turunnya pendapatan, dan 
pada gilirannya pada daya beli dan konsumsi 
masyarakat, terutama masyarakat menengah 
ke bawah. Meningkatnya faktor ketidakpastian 
terhadap kapan berakhirnya wabah ini, 
memerparah ekspektasi masyarakat terhadap 
prospek perekonomian, sehingga kegiatan 
investasi juga tertahan. 

Dalam konteks mitigasi dampak wabah 
COVID-19 ini, keuangan sosial syariah 
dapat berperan sebagai pendukung upaya 
Pemerintah dalam meminimasi dampak sosial 
akibat melemahnya kegiatan perekonomian 
masyarakat tersebut. Peran zakat untuk 
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meningkatkan daya beli dapat mendukung 
ketahanan konsumsi masyarakat, sehingga 
permintaan konsumsi tetap terjaga. Di 
samping itu, peran zakat dalam pengendalian 
harta, akan mendukung aliran harta kepada 
sektor produktif (lihat Boks 1.1 Nilai dan Prinsip 
Dasar Ekonomi Syariah). Peran infak, sedekah 
dan wakaf sebagai partisipasi publik secara 
produktif, dapat digunakan untuk memperkuat 
sarana kesehatan dalam menghadapi wabah 
dengan biaya murah. Potensi peran keuangan 
sosial syariah ini semakin memperlihatkan 
urgensi penguatan sistem tata kelola yang baik.

Pada 2021 dampak COVID-19 diprakirakan 
sudah termitigasi, dan pertumbuhan ekonomi 
sudah kembali meningkat. Selanjutnya, seluruh 
penguatan pada area prioritas utama di atas 
akan terus dilanjutkan hingga memasuki 

tahap implementasi nasional. Berbagai 
elemen dalam pilar pengembangan akan 
terus diperkuat dan diperkaya dengan inovasi 
teknologi tepat guna berbasis digital, termasuk 
dalam pengembangan inkubator bisnis. Upaya 
peningkatan penyaluran pembiayaan syariah 
untuk kebutuhan usaha syariah, akan ikut 
terakselerasi dengan pemanfaatan teknologi 
digital, yang juga sejalan dengan visi Blueprint 
Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 
dalam mendukung inklusi ekonomi di era 
digital. Untuk itu, kolaborasi dan sinergitas antar 
otoritas dan pihak terkait lainnya merupakan 
salah satu kunci efektivitas transformasi 
ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 
dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif 
dan berkelanjutan mengantarkan Indonesia 
mencapai visi Indonesia Maju.
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Nilai-nilai ekonomi syariah bukanlah suatu konsep eksklusif yang hanya ditujukan untuk 
umat Muslim, namun merupakan konsep inklusif yang didedikasikan untuk seluruh 
lapisan dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai ekonomi syariah ini menjunjung tinggi 
keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah.  
Nilai-nilai ekonomi syariah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa prinsip 
dasar yang diperkuat dengan berbagai perangkat instrumen. Implementasi instrumen 
tersebut akan mencegah penimbunan sumber daya sehingga dapat terus mengalir 
mendukung investasi produktif dalam rangka menggerakkan roda perekonomain secara 
berkesinambungan.

Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

 
 
 

1. Kepemilikan

Pada hakikatnya segala sesuatu milik Allah secara absolut.4 Adapun manusia hanya 
berperan sebagai khalifah, yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengelolanya,5 
dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah.6 Islam menghormati hak relatif 
kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak relatif 
pribadi, kolektif dan negara.

4  QS Yunus[10]: 55, 66; QS Ibrahim[14]:2
5  QS Al Baqarah[2]:30, 195; QS Ali Imran[3]:180
6  QS Al Baqarah[2]:29

Boks 1.1

Nilai dan Prinsip Dasar 
Ekonomi Syariah

Kepemilikan Berusaha dengan
Berkeadilan

Bekerjasama dalam
Kebaikan

Pertumbuhan yang
Seimbang

Segala sesuatu adalah milik absolut
Allah, manusia dipercaya untuk

mengelola
Menghindari terjadinya penumpukan
harta dengan menafkahkan sebagian harta

Pengelolaan harta dengan tetap
menjaga keseimbangan spiritual dan

kelestarian alam

Kompetisi tetap didorong
namun berdasarkan kerjasama
dalam kebaikan

Sumber: Hasil Diskusi BI dan MUI, diolah

Gambar 1. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah



15BAB 1 - Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

2. Berusaha dengan Berkeadilan
Manusia didorong untuk berusaha7 dan memanfaatkan segala sumber daya.8 
Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap 
harta.9 Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan dapat bermuara 
pada penimbunan harta berlebihan.10 Oleh karena itu, kecenderungan manusia 
untuk menumpuk harta harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong 
berkembangnya perniagaan dan partisipasi sosial.11 Partisipasi sosial dilakukan dengan 
menafkahkan sebagian harta untuk kepentingan bersama melalui infak, sedekah, dan 
wakaf.12

3. Kerjasama dalam Kebaikan

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah keduanya diperbolehkan. Namun 
yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan 
berdasarkan kerjasama dan semangat tolong menolong dalam kebaikan13 serta 
berkeadilan.14 Sementara itu, kompetisi dilakukan dalam bentuk yang positif yaitu 
kompetisi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan.15

4. Pertumbuhan yang Seimbang
Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-
banyaknya kepada alam semesta (rahmatan lil ’alamin).16 Untuk mencapai tujuan 
itu pertumbuhan ekonomi menjadi penting, yaitu pertumbuhan yang menjaga 
keseimbangan dan kelestarian alam .17

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

 
 

7  QS Al Jumuah[6] 10; QS Al Isra[17]:12; QS An Nahl[16]:14
8  QS Al Baqarah[2]:29; QS Ibrahim[14]:34
9  QS Ali Imran[3]:14; QS Al Fajr[89]:20; QS Asy Syura[42]:27
10  QS Al Humazah[104]: 1-3.
11  QS An Nisa[4]:29
12  QS Hadid[57]:7; QS An Nur[24]:33; QS Al Baqarah[2]:267-268
13  QS Al Maidah[5]:2
14  QS Shaad[38]:24
15  QS Al Baqarah[2]:148; QS Al Maidah[5]:48
16  QS Al Anbiya[21]:107; QS Al Ankabut[29]:51
17  QS Al Baqarah[2]:11-12
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agar mengalir secara produktif

2. Distribusi pendapatan untuk
menjamin inklusi�tas seluruh

masyarakat

3. Optimalisasi bisnis (jual beli)
dan berbagi risiko

4. Transaksi keuangan terkait erat
dengan sektor riil. Spekulasi todal
produktif dilarang.

6. Transaksi muamalah
berdasarkan kerjasama

berkeadilan, transparan, tidak
membahayakan, tidak zalim dan 

tidak mengandung zat haram
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Sumber: Hasil Diskusi BI dan MUI, diolah

Gambar 2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah
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Prinsip 1: Pengendalian Harta 
Kepemilikan relatif manusia atas harta harus dikendalikan agar terus mengalir secara 
produktif. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan 
tertentu, untuk diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat 
(mustahik) yang telah ditentukan. Prinsip ini merupakan penjelasan fungsi zakat dalam 
mendorong harta yang tertumpuk untuk keluar dan mengalir ke dalam aktivitas 
perekonomian. 

Prinsip 2: Distribusi Kekayaan dan Pendapatan
Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada 
mustahik harus diwujudkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli 
seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya.

Prinsip 3: Optimalisasi bisnis dan berbagi risiko
Riba yang merupakan tambahan yang dipastikan atau ditetapkan dimuka (ex-ante) secara 
pasti atas utilitas sejumlah dana. Tambahan yang dipastikan tersebut akan mematikan 
semua potensi aktivitas ekonomi yang berada di bawah tingkat riba. Semakin tinggi 
tingkat riba, semakin banyak potensi bisnis yang mati dan sebaliknya. Prinsip ini lebih 
mendorong aktivitas bisnis (investasi dan jual beli) secara optimal. Riba akan memberikan 
dampak pengalihan risiko (risk transfer) dari pemberi pinjaman kepada penerima 
pinjaman. Pelarangan riba akan mendorong aktivitas bisnis dengan berbagi risiko.

Prinsip 4: Berinvestasi Secara Produktif
Maysir atau perjudian adalah suatu kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan produktif 
di sektor riil dengan ketidakpastian tinggi (spekulasi). Tidak adanya keterkaitan dengan 
sektor riil ini menjadikan maysir diharamkan oleh Allah, karena tidak memberikan manfaat 
kepada perekonomian. Prinsip ini mendorong kegiatan investasi yang terkait sektor riil 
sehingga dapat menciptakan produktifitas.

Prinsp 5: Partisipasi sosial untuk kepentingan publik
Prinsip ini mendorong partisipasi sosial masyarakat untuk kepentingan publik. Hal ini 
dilakukan melalui mekanisme infak, sedekah, dan wakaf (ISWAF). Penggalanan dana 
ISWAF akan menambah sumber daya publik untuk mendorong kegiatan perekonomian 
gunakemanfaatan bersama.

Prinsip 6: Bertransaksi atas dasar kerjasama berkeadilan, transparan, tidak 
membahayakan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram.
Prinsip transaksi dalam ekonomi syariah memuat aturan-aturan yang bila dipenuhi akan 
memberikan jaminan keseimbangan dan efektivitas implementasi prinsip-prinsip dasar 
ekonomi syariah.

Konsep Aliran Harta dalam Perekonomian
Diawali dari implementasi Prinsip-1 melalui instrumen zakat, kepemilikan harta di atas 
nisab dikendalikan dan didorong untuk mengalir ke dalam aktivitas perekonomian 
yang produktif, seperti investasi. Melalui instrumen zakat, harta masyarakat (muzakki) 
didistribusikan kepada mustahik. Distribusi ini bertujuan memastikan mustahik memiliki 
daya beli untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya (Prinsip-2).
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Investasi yang telah tercipta melalui dorongan zakat tidak akan optimal apabila masih 
terdapat riba. Hal ini karena riba akan mematikan kemungkinan bisnis di bawah tingkat 
riba. Oleh karena itu, peniadaan riba diperlukan untuk membuka seluruh kemungkinan 
bisnis (investasi dan jual beli) secara optimal (Prinsip 3).

Aktivitas bisnis yang tercipta menjadi tidak bermanfaat apabila tidak terkait sektor riil. 
Pelarangan maysir bertujuan memastikan aktivitas bisnis bersifat produktif dan terkait 
sektor riil, sehingga bermanfaat bagi perekonomian (Prinsip 4).

Aliran harta untuk aktivitas bisnis tersebut akan disempurnakan melalui partisipasi sosial 
masyarakat berupa  instrumen ISWAF. Dana ISWAF dapat dimanfaatkan untuk program 
pemberdayaan, antisipasi dana kebencanaan, dan pembangunan infrastruktur untuk 
kemanfaatan bersama(Prinsip 5).
Semua traksaksi dalam perekonomian harus mengedepankan unsur kerjasama dalam 
berkeadilan, tidak zalim, transparan, barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi 
tidak membahayakan keselamatan, dan tidak mengandung zat haram (Prinsip 6).

Gambar 3. Konsep Aliran Harta dalam Perekonomian
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Bab 2 
Pertumbuhan ekonomi global yang melambat berdampak pada melemahnya 
kinerja ekspor indusrti halal Indonesia 2019, khususnya ekspor bahan makanan 
halal. Di tengah pelemahan ekspor tersebut, sejalan dengan perekonomian 
nasional, ekonomi syariah Indonesia terus meningkat meski dengan akselerasi 
yang tertahan ditopang oleh permintaan domestik. Jika diwakili oleh sektor 
prioritas dalam halal value chain (HVC), kinerja ekonomi syariah secara umum 
bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nasional. Perkembangan 
ini menyebabkan pangsa ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional terus 
meningkat. 

Perkembangan dan 
Program Ekonomi 
Syariah
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Kinerja ini terutama ditopang oleh sektor 
makanan halal, yang memiliki kontribusi 
terbesar pada pertumbuhan total HVC (Grafik 
2.2). Komposisi kontribusi pertumbuhan 
cenderung stabil antar sektornya. Namun 
demikian, jika dilihat dari tren pertumbuhannya, 
sektor fesyen muslim secara konsisten 
memberikan kontribusi yang terus meningkat 
dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perkembangan 
ini sejalan dengan posisi industri halal 
Indonesia di tataran global yang prospeknya 
terus meningkat, khususnya untuk fesyen 
muslim.2 Berbagai program pengembangan 
yang diinisiasi dan terus diupayakan oleh 
Bank Indonesia  melalui sinergi dengan 
otoritas terkait lainya, diharapkan akan terus 
mendukung kinerja ekonomi syariah Indonesia 
ke depan.

2  State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020

Di tengah pelemahan ekonomi global yang 
cukup memberikan tekanan pada kinerja 
ekspor Indonesia, perekonomian nasional tetap 
berdaya tahan dengan pertumbuhan 5,02%, 
ditopang oleh permintaan domestik. Sejalan 
dengan perkembangan tersebut, ekonomi 
syariah Indonesia terus meningkat meski 
dengan akselerasi yang tertahan. Namun, 
jika diwakili oleh sektor prioritas dalam halal 
value chain (HVC), kinerja ekonomi syariah 
secara umum lebih tinggi dibandingkan PDB 
nasional dengan pertumbuhan mencapai 
5,72%.1 Perkembangan ini menyebabkan pangsa 
ekonomi syariah terhadap perekonomian 
nasional terus meningkat (Grafik 2.1). Semakin 
fokusnya kebijakan pengembangan ekonomi 
syariah nasional, dan terus bergulirnya proses 
transformasi telah mendorong kinerja sektor 
prioritas ini.

1  Kinerja ekonomi syariah diukur dari kinerja sektor 
prioritas HVC di luar sektor EBT, yang meliputi: 
pertanian, makanan halal, fesyen muslim, dan 
pariwisata ramah muslim (PRM)

2.1
Perkembangan Ekonomi 
Syariah Secara Umum
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Grafik 2.1. Perkembangan Sektor  
Prioritas HVC dan PDB Nasional

Grafik 2.2. Kontribusi Kinerja Sektor Prioritas dalam HVC
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Secara umum, salah satu cara untuk 
mengetahui kinerja perekonomian secara 
makro ialah melalui angka indikator Produk 
Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB dipublikasikan 
secara periodik oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS). Namun demikian, saat ini belum ada 
indikator yang mencerminkan perkembangan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 
secara agregat dalam perekonomian Indonesia. 
Di sisi lain, sudah terdapat upaya dari beberapa 
pihak untuk mengukur PDB satelit sektor-sektor 
tertentu.

Upaya penyusunan indikator PDB Syariah 
telah diinisiasi Bank Indonesia sejak tahun 2017 
sebagai tindak lanjut Blueprint Pengembangan 
Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. 
Diskusi telah dilakukan dengan BPS dan Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN 
MUI). Diskusi ini bertujuan untuk menentukan 
cakupan dan ruang lingkup indikator PDB 
Syariah. Sebagai kelanjutan inisiasi tersebut, 
pada tahun 2019 penyusunan indikator PDB 
Syariah tahap awal dirumuskan menggunakan 
konsep dimensi produk. Berdasarkan konsep 
ini, aktivitas usaha syariah yang masuk dalam 
cakupan PDB Syariah hanya memperhitungkan 
aspek kehalalan pada dimensi produk. 

Pada kajian tahun 2019 tersebut, pengukuran 
Dimensi Produk dilakukan dengan 
menggunakan Tabel Input Output (I/O) BPS 
Tahun 2010 Transaksi Domestik Atas Dasar 
Harga Dasar Menurut 185 Produk. Berdasarkan 
Tabel I/O tersebut, atas dasar masukan Tenaga 
Ahli dari LPPOM-MUI, ditentukan kontribusi 
masing-masing produk yang termasuk Halal 
dan Mubah (dalam %), dengan mengeluarkan 
produk yang secara haram secara zat. Kontribusi 
ini kemudian digunakan untuk menghitung 
Nilai Tambah Bruto (NTB) produk yang 
termasuk Halal dan Mubah.3

Pada cakupan lebih luas, NTB suatu sektor 
halal dapat dihitung dengan menjumlahkan 
NTB produk-produk Halal dan Mubah yang 
menjadi penyumbang sektor halal tersebut. 
Kontribusi suatu sektor halal diperoleh dengan 
membandingkan NTB sektor halal terhadap 

3 Produk yang tidak mengandung zat haram, namun 
belum seluruhnya tersertifikasi halal.

NTB total produk. Kontribusi sektor halal ini 
dapat digunakan untuk mengetahui proksi 
indikator PDB Halal pada periode tertentu. 
Perkalian antara kontribusi suatu sektor halal 
dengan PDB Lapangan Usaha yang terkait 
sektor halal tersebut akan menghasilkan 
proksi indikator PDB sektor Halal. Nilai proksi 
PDB sektor halal pada periode tertentu dapat 
digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan 
sektor halal pada periode tersebut.

Dalam kurun empat tahun terakhir (2016-2019), 
terdapat tren peningkatan jumlah perusahaan 
yang sudah bersertifikat halal (Grafik 2.3). Dilihat 
dari perbandingan jumlah sertifikat halal dan 
jumlah perusahaan yang sudah bersertifikat 
halal, secara rata-rata satu perusahaan memiliki 
lebih dari satu sertifikat halal. Sementara itu 
jika dilihat dari sisi produk, satu sertifikat halal 
dapat berlaku untuk lebih dari satu produk. Hal 
ini dimungkinkan apabila beberapa produk 
tersebut pada dasarnya merupakan varian dari 
satu jenis produk.

 
Sumber: LPPOM MUI4 

Grafik 2.3. Perkembangan Sertifikasi Halal

2.1.1. Perkembangan Sektor Eksternal 

Dengan mengacu pada klasifikasi Harmonized 
System (HS) 2017, ekspor bahan makanan halal5 
asal Indonesia masih didominasi oleh kelompok 
komoditas minyak dan lemak dari binatang 

4 https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-
statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019 
diakses pada 2 April 2020.

5 Berdasarkan pendekatan mengeluarkan produk yang 
secara zat haram untuk dikonsumsi mengacu pada 
klasifikasi 8 digit nomenklatur Harmonized System (HS) 
2017 meskipun belum seluruhnya telah tersertifikasi 
halal.

Sumber: LPPOM MUI21
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serta tumbuhan (animal or vegetable fats and 
oils and their cleavage products; prepared 
edible fats; animal or vegetable waxes) yang 
pangsanya mencapai 16,7 miliar dolar AS atau 
setara dengan 56% dari total ekspor makanan 
halal tahun 2019 (Grafik 2.4). Besarnya pangsa 
ini terutama disumbangkan oleh ekspor produk 
Palm Oil dan derivasinya yang merupakan 
komoditas ekspor unggulan Indonesia.

Jika dilihat dari ekspor bahan makanan halal 
per kelompok komoditasnya pada Grafik 2.6 
di bawah ini, pada triwulan III dan triwulan IV 
2019 terjadi tren peningkatan terutama pada 
kelompok komoditas minyak dan lemak dari 
binatang serta tumbuhan (animal or vegetable 
fats and oils and their cleavage products; 
prepared edible fats; animal or vegetable 
waxes). Membaiknya kinerja ekspor bahan 
makanan halal tersebut disebabkan oleh faktor 
membaiknya harga beberapa komoditas utama 
Indonesia di pasar internasional, termasuk 
minyak kelapa sawit atau CPO.

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah
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Pertumbuhan ekonomi global yang melambat 
berdampak pada melemahnya kinerja ekspor 
Indonesia 2019, termasuk ekspor bahan 
makanan halal. Ekspor bahan makanan halal 
tercatat mengalami penurunan pada triwulan I 
dan triwulan II 2019, sebelum akhirnya kembali 
mengalami perbaikan pada triwulan III dan 
triwulan IV 2019 hingga mencapai nilai 3,5 
miliar dolar AS pada Desember 2019. Nilai ini 
menunjukkan peningkatan dibandingkan 
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 
19,8% (yoy) (Grafik 2.5). Secara total, nilai 
ekspor bahan makanan halal pada tahun 2019 
mencapai 29,8 miliar USD atau mengalami 
penurunan sebesar 7,6% dibanding tahun 
lalu yang totalnya mencapai 32,3 miliar 
USD. Hal tersebut tidak terlepas dari volume 
perdagangan dunia yang mengalami kontraksi 
akibat kebijakan ekonomi berorientasi domestik 
(inward looking orientation) yang berlanjut di 
banyak negara.
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Hal tersebut juga didukung peningkatan 
permintaan atas komoditas tersebut.

Pola yang serupa juga terjadi pada sisi impornya. 
Terdapat peningkatan impor bahan makanan 
halal di kelompok komoditas makanan olahan 
(prepared food products and beverages) 
dan minyak dan lemak dari binatang serta 
tumbuhan (animal or vegetable fats and oils 
and their cleavage products; prepared edible 
fats; animal or vegetable waxes). Sementara 
untuk kelompok binatang hidup dan produk 
hewani (live animals; animal product) 
menunjukkan pergerakan yang relatif stabil di 
kisaran 200-300 ribu dolar AS (Grafik 2.7).

Dalam perkembangan, net ekspor tertinggi 
sempat terjadi pada triwulan I 2017 dengan 
nilai mencapai 1,9 miliar dolar AS. Tingginya net 
ekspor yang terjadi pada periode ini sebagian 
besar dikontribusikan oleh palm oil. Hal ini 
disebabkan oleh membaiknya harga komoditas 
Crude Palm Oil (CPO) di pasar global. Di 
samping itu, pulihnya kondisi perekonomian 
dunia tahun 2019 juga menyebabkan 
peningkatan permintaan global sehingga turut 
mengerek volume perdagangan dunia untuk 
komoditas tersebut. Namun selanjutnya, net 
ekspor tersebut terus mengalami tren menurun 
dari waktu ke waktu hingga pada triwulan II 
2019 menyentuh level terendahnya dengan nilai 
mencapai 439 juta dolar AS sebelum akhirnya 
terus mengalami tren peningkatan hingga akhir 
tahun 2019 (Grafik 2.8).

Berdasarkan net ekspor per kelompok 
komoditas bahan makanan halal secara 
tahunan, dalam 4 (empat) tahun terakhir 
periode 2016 – 2019, hanya kelompok makanan 
olahan (prepared food products and beverages) 
yang nilainya mengalami perbaikan (Grafik 2.9). 
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Di tengah dinamika pasar internasional yang 
semakin kompetitif, para eksportir perlu jeli 
untuk dapat melihat peluang. Pengukuran 
potensi pasar ekspor serta kapasitas yang 
dimiliki penting untuk dilakukan secara 
berkala sebagai dasar penyusunan strategi 
bisnis kedepan. Hasil analisis yang telah 
dilakukan melalui pendekatan Potential 
Export menunjukkan bahwa komoditas CPO 
memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan 
mengingat tingginya permintaan pasar, dimana 
mitra dagang CPO Indonesia terbesar untuk 
saat ini adalah Tiongkok dan India. 

Jika dilihat dari sisi tujuan ekspor bahan 
makanan halal, Indonesia mengalami net 
ekspor tertinggi untuk wilayah Asia, disusul 
oleh Eropa, dan selanjutnya Afrika (Grafik 2.10). 
Net ekspor di ketiga benua tersebut memiliki 
tren yang sama, yakni didorong oleh ekspor 
kelompok komoditas minyak dan lemak dari 
binatang serta tumbuhan (animal or vegetable 
fats and oils and their cleavage products; 
prepared edible fats; animal or vegetable 
waxes), khususnya produk palm oil, jauh 

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah
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meninggalkan ketiga kelompok komoditas 
lainnya. Namun demikian, dalam periode 4 
(empat) tahun terakhir menunjukkan tren yang 
menurun untuk ekspor di kelompok komoditas 
tersebut. Di tengah tingginya kompetisi 
eksportir minyak sawit di pasar internasional, 
para eksportir CPO dari Indonesia mulai 
menjajaki benua Afrika untuk membuka pasar 
baru guna meningkatkan volume ekspornya.
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Boks 2.1

Ekspor Barang Sektor Makanan 
non Haram: Potensi dan  
Kapasitas Nasional

Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, Indonesia turut 
melibatkan diri dalam perdagangan internasional (ekspor dan impor) barang dan jasa. 
Sistem ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berinteraksi dalam bidang 
ekonomi dengan negara lain, dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, 
pertukaran teknologi, dan sebagainya. Data Kementerian Perindustrian tahun 2016 
menunjukkan bahwa industri makanan menyokong hampir 24% dari total ekspor 
Indonesia6. Di sisi lain, dominasi Muslim dalam demografis Indonesia memberikan 
peluang bagi Indonesia untuk memiliki potensi basis produksi komoditas non haram 
yang cukup besar. 

Merujuk pada teori perdagangan modern (Ricardo: 1817 dan Heckscher-Ohlin: 1933), 
diperlukan dukungan pada komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif. Sebagai langkah awal, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Bank Indonesia menyusun klasifikasi terbatas atas komoditas ekspor makanan non 
haram berdasarkan nomenklatur Harmonized System (HS) yang dianalisis dengan 
menggunakan metode Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)7. Sebagai 
pembanding, komoditas tersebut disandingkan dengan produk Malaysia sebagai 
kompetitor utama dari target pasar komoditas halal nasional menggunakan pendekatan 
Symmetric Product Similarity Index (S-PSI)8.

6  Diakses dari https://kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1 pada tanggal 2 April 2020 pukul 15.18 WIB
7  Metode Kalkulasi Revealed Comparative Advantage:

RCAj : Revealed Comparative Advantage produk j
Xj(a,w) : ekspor produk j dari negara a ke dunia
Xjw  : ekspor produk j dari seluruh dunia
Xj(b,k)  : ekspor produk j dari negara b ke negara k

8  Metote Kalkulasi Product Similarity Index:

PSIj(ab,k) : Product Similarity Index produk j untuk ekspor negara a dan b ke negara k
Xj(a,k)     : ekspor produk j dari negara a ke negara k
Xj(b,k)    : ekspor produk j dari negara b ke negara k
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Komoditas ekspor makanan non haram didominasi oleh kelompok pada kuadran 1 seperti 
CPO, VCO, minyak babassu, dan udang siap masak yang mana memiliki RSCA positif, 
sehingga dikelompokkan sebagai komoditas dengan keunggulan komparatif. Akan tetapi, 
komoditas pada kuadran tersebut memiliki tingkat kemiripan produk dengan kompetitor 
(S-PSI>0), sehingga memiliki efek substitute yang tinggi pada pasar internasional. Di 
sisi lain, komoditas pada kuadran 4 merupakan kelompok dengan prospek ekspor yang 
besar, karena memiliki keunggulan komparatif dengan tingkat kemiripan produk dengan 
kompetitor yang relatif rendah. Pada kuadaran ini terdapat beberapa komoditas yang 
prospektif, seperti kopi, kepiting, rumput laut dan kelapa. Selanjutnya, jika dilihat dari 
potensi ekspornya, di samping CPO, beberapa komoditas yang terdapat pada kuadran 1 
dan 4 di atas, juga masih memiliki potensi ekspor yang tinggi. Komoditas makanan halal 
yang terdapat di kuadran 4 dan masih memiliki potensi ekspor yang tinggi adalah ikan 
tuna dan kelapa (desiccated coconuts). Sementara itu ekspor udang siap masak yang juga 
memiliki potensi tinggi, dinilai cukup prospektif mengingat komiditas ini berada di batas 
bawah kuadran 4, sehingga relatif tidak memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan 
produk kompetitor. 

Gambar 1. RSCA dan S-PSI Komoditas Ekspor Makanan non Haram
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Sumber: Bank Indonesia

9 Sisi penawaran (supply) didasarkan pada proyeksi pangsa pasar yang dikoreksi dengan tariff global. Sisi 
permintaan (demand) dihitung berdasar proyeksi impor yang ditambah dengan proyeksi pertumbuhan 
populasi (dengan elastisitas sempurna) dan proyeksi pertumbuhan PDB per kapita. Kemudahan bertransaksi 
(ease of trade/EoT) dihitung berdasarkan rasio perdagangan aktual antara eksportir i pada pasar j relatif 
terhadap perdagangan hipotetikal (hypothetical trade) jika eksportir i memiliki share pasar dunia yang sama 
dengan pasar j. Jika nilai EoT > 1, maka negara i lebih mudah melakukan ekspor di pasar j dibanding pasar 
dunia secara rata-rata. Sumber: intracen.org
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Gambar 2. Potensi Ekspor Makanan non Haram Indonesia (CPO, Udang dan Kuadran 4)

Sumber: ITC Export Potential Map; exportpotential.intracen.org
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2.2.1. Sektor Pertanian

2.2.1.1. Perkembangan Sektor Pertanian9

Selama lima tahun terakhir, sektor pertanian 
terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan 
yang relatif stabil. Pada tahun 2019 sektor ini 
tumbuh 3,8% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih 
rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 
mencapai 4,1% (yoy) (Grafik 2.11). 

Dilihat dari pola triwulanan, perlambatan 
terjadi pada triwulan I dan triwulan III 2019 
yang masing-masing tumbuh 2,0% (yoy) dan 
3,0% (yoy)(Grafik 2.12). Pada triwulan I 2019, 
subsektor tanaman pangan mengalami 
kontraksi sementara subsektor perkebunan dan 
tanaman holtikultura mengalami perlambatan. 
Anomali cuaca menyebabkan pergeseran masa 
panen tanaman pangan dan berkurangnya 
produktivitas tanaman holtikultura, serta 
terganggunya hasil panen perkebunan. 

Kinerja triwulan III 2019 terutama dipengaruhi 
penurunan produksi tanaman pangan dan 
tanaman holtikultura akibat kekeringan dan 
puso yang terjadi di sejumlah daerah sentra 
produksi. Sementara itu, subsektor peternakan 
terus tumbuh meningkat di tiap triwulannya. 

Untuk mendapatkan informasi dini (leading 
economy indicator) mengenai indikasi 
perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil, 
Bank Indonesia melaksanakan Survei Kegiatan 
Dunia Usaha (SKDU). Survei dilaksanakan 
secara triwulanan. Pemilihan responden 
dilakukan dengan menggunakan purposive 

9 Cakupan sektor pertanian dalam laporan ini 
berbeda dengan cakupan sektor pertanian dalam 
pengukuran PDB sebagaimana yang dipublikasikan 
oleh BPS. Cakupan sektor pertanian dalam laporan ini 
meliputi subsektor (i) Tanaman pangan, (ii) Tanaman 

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah
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sampling. Responden survei adalah pelaku 
usaha di sembilan sektor ekonomi.10 Hasil 

Hortikultura, (iii) Tanaman Perkebunan, (iv) Peternakan 
yang tidak mengandung zat haram, dan (v) Jasa 
Pertanian dan Perburuan serta Perikanan. Pangsa 
subsektor yang tidak mengandung zat haram ini 
dirumuskan berdasarkan hasil diskusi LPPOM MUI dan 
BI.

10 Sektor yang tercakup dalam SKDU meliputi: 1. Sektor 
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; 
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3. Sektor 
Industri Pengolahan; 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air 
Bersih; 5. Sektor Konstruksi; 6. Sektor Perdagangan, 
Hotel, dan Restoran; 7. Sektor Pengangkutan dan 
Komunikasi; 8.Sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa 
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SKDU mengindikasikan perkembangan sektor 
usaha secara triwulanan (q-t-q). Indikasi yang 
diperoleh dari SKDU diantaranya adalah 
kegiatan usaha, penggunaan tenaga kerja, 
dan kondisi investasi. Metode perhitungan 
untuk ketiga aspek tersebut dilakukan dengan 
metode Saldo Bersih Tertimbang (SBT).11

Secara umum, indikasi kegiatan usaha sektor 
pertanian secara triwulanan, sebagaimana hasil 
SKDU kepada responden bersertifikat halal, 
sejalan dengan pertumbuhan sektor pertanian 
(Grafik 2.13). Hal ini mengindikasikan bahwa 
realisasi kegiatan usaha syariah sesuai dengan 
ekspektasi responden. Indikasi kegiatan usaha 
responden pada triwulan I 2019 mengalami 
peningkatan sejalan dengan faktor musiman 
panen raya. Indikasi penurunan kegiatan usaha 
pada triwulan III 2019 terutama dipengaruhi 
kekeringan berkepanjangan sehingga 
berdampak pada hasil panen. Sedangkan 
indikasi penurunan kegiatan usaha pada 
triwulan IV 2019 terutama dipengaruhi oleh 
menurunnya produksi yang sejalan dengan 
faktor musiman yang sudah memasuki masa 
tanam.

Dari sisi tenaga kerja, indikasi penggunaan 
tenaga kerja pada sektor pertanian selama 
tahun 2019 menunjukkan pola penurunan pada 
triwulan IV (Grafik 2.14). Hal yang sama juga 
terjadi pada tahun 2018. Sementara itu, indikasi 
kegiatan investasi menunjukkan peningkatan di 
akhir tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan 
optimisme responden di sektor pertanian dalam 
memasuki musim tanam pada triwulan IV 
2019.  Selain pada akhir tahun, indikasi kegiatan 
investasi juga meningkat pada triwulan II 
2019. Kegiatan investasi pada triwulan ini 
menunjukkan optimisme responden dalam 
menghadapi berakhirnya musim panen, 
sekaligus persiapan menyambut musim tanam 
berikutnya. 

Perusahaan; 9. Sektor Jasa-Jasa. 

11  Metode Saldo Bersih adalah menghitung selisih antara 
persentase jumlah responden yang memberikan 
jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah 
responden yang memberikan jawaban “menurun” dan 
mengabaikan jawaban “sama”. Metode Saldo Bersih 
Tertimbang adalah mengalikan Saldo Bersih sektor 
yang bersangkutan dengan bobot sektor yang ber-
sangkutan sebagai penimbangnya

Grafik 2.13. Perkembangan Kegiatan Usaha  
Sektor Pertanian Bersertifikat Halal

Grafik 2.14. Perkembangan Tenaga Kerja dan Investasi 
Sektor Pertanian Bersertifikat Halal

Sumber: SKDU-Bank Indonesia dan BPS, diolah
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2.2.1.2. Program Pengembangan Sektor 
Pertanian 

Pengembangan ekonomi syariah 
mendukung pemberdayaan ekonomi melalui 
pengembangan ekosistem halal value chain 
(HVC), antara lain melalui penerapan model 
bisnis berlandaskan pola kemitraan yang 
beragam, mulai dari skala UMKM hingga usaha 
besar. Unit usaha pesantren juga merupakan 
salah satu pelaku usaha syariah dalam 
ekosistem HVC.

Pada tahun 2019 Bank Indonesia telah 
melaksanakan pengembangan ekosistem 
HVC sektor pertanian halal melalui program 
pengembangan jaringan usaha hortikultura 
berorientasi ekspor dan pemberdayaan desa. 
Dalam rangka pengembangan infrastruktur 
pendukung, Bank Indonesia menyediakan 
outlet bagi pelaku usaha di sektor pertanian 
Halal melalui Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 
dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).
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Sumber: Bank Indonesia

Pengembangan jaringan usaha 
hortikultura berorientasi ekspor 

Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku 
usaha pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan serta daya saing 
petani di pasar halal global secara berkelanjutan. Bank Indonesia 
melaksanakan pilot project kepada kelompok tani di Cianjur, Jawa Barat 
melalui budidaya 6 komoditas (horenso, wortel, jagung, bitroot, buncis, 
dan buncis kenya).

Pengembangan kompetensi kelompok tani.
Peningkatan pendapatan petani.
Penerapan pertanian organik, teknologi pertanian, dan 
pola tanam sehingga mendapatkan kualitas dan 
kuantitas yang baik dan berkelanjutan.
Ekspor ke pasar muslim Singapura.

Program Deskripsi Capaian

Pemberdayaan Desa Program pemberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi dana zakat, 
infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sehingga meningkatkan taraf hidup 
masyarakat dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi). 
Program dilaksanakan secara bertahap, kontinyu, dan multiyears melalui 
pendampingan, pembentukan pusat informasi, edukasi, dan interaksi 
masyarakat, penguatan kelompok swadaya masyarakat, serta 
implementasi instrumen program berupa pemenuhan kebutuhan dasar 
layak hidup, pengendalian konsumsi, kemandirian faktor produksi, dan 
akses permodalan dan pemasaran. Keseluruhan program tersebut 
dilakukan dengan kolaborasi antara terkait. 

Implementasi di Ciburial, Desa Jatimekar, Bandung Barat 
dan Pulau Tidung, Pulau Panggang, serta Pulau Kelapa 
Dua, Kep. Seribu, DKI Jakarta.
Dampak ekonomi berupa peningkatan produktivitas, 
peningkatan pendapatan, pengendalian konsumsi, dan 
tersedianya sarana faktor input produksi bagi masyarakat 
(rumah pupuk, kebun bibit, dsb.)
Dampak sosial berupa penguatan kelompok sosial, 
peningkatan spiritualitas, kesadaran gotong royong, 
serta kesadaran hidup bersih dan sehat.

Gambar 2.1. Model Bisnis Pengembangan jaringan usaha hortikultura berorientasi ekspor

Gambar 2.2. Model Bisnis Pemberdayaan Desa

Tabel 2.1. Program Pengembangan Ekosistem HVC Sektor Pertanian

Input Production Processing & Distribution Marketing Consumer

Kelompok Tani 
Membumi

Kelompok Tani 
Mandiri

Pasar Halal 
Global

Pasar Halal 
Domestik

Menjadi 
Learning Center 

bagi petani/ 
poktan lainnya

PSBI dalam rangka 
penyediaan 

infrastruktur dan 
saprotan

Handling on Farm

Perusahaan Mitra

Penyiapan lahan & 
Pemupukan

Sortir & 
Pembersihan

Pemanenan

Handling on Farm

Weighing

Recording

Packaging & 
Labeling

Cold Storage

VA1 ≥ VA2 VA2 ≥ VA3

Distributing Coldbox 
Truck/Other 

Transportation

Sumber: Bank Indonesia

Penanaman & 
Perawatan

Zakat, CSR, Dana 
Sosial Lainnya

Qardhul
Hasan

Tabungan investasi 
Pembiayaan Asuransi

Pengembangan Usaha Sektor 
Periklanan, wisata dan 
pengolahan makanan

Lembaga
Amil Zakat

Sumber: Bank Indonesia

Lembaga 
Keuangan 

Syariah

Fasilitator
Lembaga Zakat
(Dasamas & Relasimas) BI Membantu pengembangan 

usaha pengolahan sampah di P. 
Tidung dan Kelompok Nelayan 
Jaring Apung di P Kelapa Dua

Pulau Tidung: Pusat penjualan 
aneka olahan makanan Pulau 
Kelapa Dua & Pulau Pramuka 

sebagai pusat pengembangan 
usaha olahan makanan hasil laut

Pengembalian
Qardhul Hasan

Pinjaman
Qardhul Hasan

Pusat Informasi Produktif 
Masyarakat (Saung Ilmu)

Edukasi dan 
Pendampingan 
Lembaga Zakat

Pelatihan Wirausaha
Pelatihan bagi Petani & Peternak
Penguatan Manajemen Kelompok
Pelatihan Kerajinan Budaya Lokal 
dan Wisata Lokal
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Di sektor pertanian halal, Bank Indonesia 
telah menginisiasi beberapa program pada 
tahun 2019 dan sedang dalam tahap uji coba. 
Program-program tersebut akan direplikasi 
melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di 34 
provinsi.

Pengembangan ekosistem HVC untuk 
mendukung penguatan kemandirian ekonomi 
pesantren di sektor pertanian dilakukan 
melalui program replikasi model bisnis untuk 

Sumber: Bank Indonesia

Pengembangan sektor pertanian halal dengan basis 
teknologi digital

Program Deskripsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha serta membentuk integrasi 
data usaha pertanian antarpelaku usaha, baik pesantren, koperasi, UMKM, maupun kelompok usaha 
masyarakat lainnya. Penerapan teknologi integrasi data diharapkan dapat meningkatkan transparansi, 
keandalan, dan traceability produk sehingga memberikan jaminan mutu kepada konsumen.
Implementasi telah dilakukan di 3 pesantren yaitu Pesantren Al Ittifaq Bandung dengan komoditas 
hortikultura, Pesantren Al Idrisiyyah Tasikmalaya dengan komoditas Udang Vannamei, dan Pesantren Al 
Rosyid Bojonegoro dengan komoditas jagung.

Gambar 2.3. Model Bisnis Pengembangan Udang Vannamei Dengan Basis Teknologi Digital

Tabel 2.2. Pilot Project Pengembangan Ekosistem HVC Sektor Pertaninan

Perusahaan 
Mitra

Tambak Udang 
±20Ha

Pembiayaan: 
BTPN Syariah

Human Capital: 
Santri/nelayan 
tambah sekitar
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Sumber: Bank Indonesia
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mengembangkan unit usaha pesantren yang 
memiliki potensi di sektor pertanian. Pada 
tahun 2019, jumlah pesantren yang turut serta 
dalam program replikasi model bisnis sektor 
pertanian sebanyak sebanyak 41 pesantren. Dari 
jumlah tersebut, sebanyak 20 pesantren turut 
serta dalam program replikasi model bisnis 
pertanian, 11 pesantren dalam program replikasi 
model bisnis perikanan, dan 10 pesantren dalam 
program replikasi model bisnis peternakan.



32 Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

2.2.2. Sektor Makanan Halal

2.2.2.1. Perkembangan Sektor Makanan Halal

Selama 2015-2019, sektor makanan halal terus 
tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 8,2%.12 
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2017 yang 
mencapai 9,1% (yoy). Pertumbuhan sektor 
makanan halal pada 2019 cenderung stabil, yaitu 
mencapai 7,8% (yoy), sedikit lebih rendah dari 
periode sebelumnya yang mencapai 7,9% (yoy) 
(Grafik 2.15). Dengan perkembangan tersebut, 
sektor makanan halal masih merupakan 
kontributor utama yang mendorong kinerja 
sektor prioritas dalam HVC.

 
Jika dilihat dari kinerja triwulanannya, 
pertumbuhan terendah terjadi pada Triwulan-I 
2019 yang mencapai 6,8% (yoy) (Grafik 2.16). 
Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan 
harga Crude Palm Oil (CPO), sebagai salah 
satu produk unggulan ekspor Indonesia, yang 
masih berlanjut sampai dengan awal tahun 
2019. Penurunan harga yang cukup dalam 
telah terjadi sejak paruh kedua tahun 2018. 
Perkembangan ini juga terlihat pada sisi 
perkembangan ekspor dimana net ekspor 
makanan halal pada Triwulan I 2019 juga 
mengalami perlambatan (Grafik 2.8).

12  Pangsa sektor makanan halal dirumuskan 
berdasarkan hasil diskusi LPPOM MUI dan BI dengan 
mengeluarkan produk dengan zat yang jelas haram.

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah
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Grafik 2.15. Pertumbuhan Sektor Makanan  
Halal Menurut Tahun

Grafik 2.16. Pertumbuhan Sektor Makanan  
Halal Menurut Triwulan
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2.2.2.2. Program Pengembangan Sektor 
Makanan Halal

Pada tahun 2019, Bank Indonesia telah 
melaksanakan pengembangan ekosistem 
HVC sektor Makanan Halal melalui program 
IKRA Indonesia. Bank Indonesia. Dalam rangka 
pengembangan infrastruktur pendukung, Bank 
Indonesia menyediakan outlet bagi pelaku 
usaha di sektor Makanan Halal melalui Festival 
Ekonomi Syariah (FESyar) dan Indonesia Sharia 
Economic Festival (ISEF).

Di sektor Makanan Halal, Bank Indonesia 
telah menginisiasi beberapa program pada 
tahun 2019 dan sedang dalam tahap uji coba. 
Program-program tersebut nantinya dapat 
direplikasi melalui Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.

Pengembangan ekosistem HVC untuk 
mendukung penguatan kemandirian ekonomi 
pesantren di sektor makanan halal dilakukan 
melalui program replikasi model bisnis untuk 
mengembangkan unit usaha pesantren yang 
memiliki potensi di sektor makanan halal. 
Pada tahun 2019, jumlah pesantren yang turut 
serta dalam program replikasi model bisnis 
sektor makanan halal sebanyak sebanyak 27 
pesantren. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 
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Sumber: Bank Indonesia

Industri Kreatif Syariah (IKRA) 
Indonesia 

IKRA Indonesia diluncurkan dalam rangkaian kegiatan ISEF tanggal 11 
Desember 2018 di Surabaya, Jawa Timur. Platform IKRA Indonesia 
mencakup pengembangan kapasitas, penguatan branding, penguatan 
marketing, dan penyediaan outlet pasar baik di dalam maupun di luar 
negeri. IKRA memiliki dewan yang bertugas untuk melakukan seleksi, 
kurasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha syariah yang tergabung 
dalam IKRA.

Pemilihan 41 usaha sektor makanan pada tahun 2018 
(dari total 86 usaha syariah yang dipilih) 
Pemilihan 25 usaha sektor makanan pada tahun 2019 
(dari total 50 usaha syariah yang dipilih)
Pengembangan website www.ikraindonesia.com
Perluasan pasar global melalui investment forum di Dubai 
dan Jeddah
Penyusunan modul IKRA

Program Deskripsi Capaian

Gambar 2.4. Model Bisnis Model Bisnis Pengembangan Rantai Nilai Halal Usaha Kelapa

Sumber: Bank Indonesia

Pengolahan Industri Kelapa Terpadu 

Fasilitasi Serti�kasi Makanan Halal 

Program Deskripsi

Program ini dilakukan dalam rangka mengembangkan rantai nilai halal bidang usaha kelapa. Bank Indonesia melakukan 
eskalasi usaha pabrik pengolahan kelapa Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut agar memiliki standar good 
manufacturing practices (GMP) dan serti�kasi halal sehingga menghasilkan produk yang dapat diterima industri besar.
Bank Indonesia juga memberikan bantuan kepada kelompok petani kelapa di Pangandaran berupa mesin penghasil coco�ber 
dan cocopeat. Hasil pengolahan kelapa kemudian ditampung oleh koperasi untuk selanjutnya diekspor ke China dan Jepang.

Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku mulai 17 
Oktober 2019. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia turut berkontribusi melalui fasilitasi pengembangan halal center 
bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi. Selain itu, Bank Indonesia mendukung akselerasi penerapan Jaminan 
Produk Halal melalui fasilitasi serti�kasi halal secara kelompok melalui workshop dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pendampingan GMP 
dan Serti�kasi Halal

Industri

Sumber: Bank Indonesia

Petani 
Kelapa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CSR dalam bentuk sarana dan prasarana
Pendampingan produksi olahan kelapa
Kerja sama penjualan DCF dan pemasok bahan baku kelapa
Pendampingan penerapan Good Manufacturing Process (GMP) dan serti�kasi halal
Penjualan hasil olahan kelapa sampai dengan pasar �obal (DCF)
Penjualan hasil olahan kelapa sampai dengan pasar global (cocopeat, coco�bre)

Petani 
Kelapa

Petani 
Kelapa

Gembira

1
Koperasi 
Produsen 

Mitra Kelapa

2 3

4

6

5

Pondok 
Pesantren 

Darul Arqam

Pondok 
Pesantren 

Darul Arqam

Ekspor

Tabel 2.4. Pilot Project Program Pengembangan HVC Sektor Makanan Halal

Tabel 2.3. Program Pengembangan HVC Sektor Makanan Halal 
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pesantren turut serta dalam program replikasi 
model bisnis pengolahan air minum dan 1 
pesantren dalam program replikasi model bisnis 
pengolahan kelapa.

2.2.3. Sektor Fesyen Muslim

2.2.3.1. Perkembangan Sektor Fesyen Muslim 

Selama lima tahun terakhir, sektor fesyen 
muslim13 menunjukkan perkembangan yang 
akseleratif dan terus tumbuh setiap tahun. Pada 
tahun 2019 sektor fesyen muslim tumbuh 12,4% 
(yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding 
capaian tahun sebelumnya sebesar 8,9% (yoy) 
(Grafik 2.17).

Dilihat dari pola triwulanan, sektor fesyen 
muslim tumbuh tinggi pada tiga triwulan 
pertama 2019 sebelum akhirnya melambat pada 
triwulan terakhir (Grafik 2.18). Kinerja sektor 
yang tinggi pada tiga triwulan pertama 2019 
tersebut telah mendorong kinerja tahunannya. 
Kinerja sektor fesyen muslim ini lebih didorong 
oleh kontribusi subsektor Industri Tekstil dan 
Pakaian Jadi, dibandingkan kinerja subsektor 
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 
yang cenderung terus melambat dan bahkan 
mengalami kontraksi selama tiga triwulan. 

Penurunan kinerja industri alas kaki pada tahun 
2019 terutama dipengaruhi faktor eksternal. 
Menguatnya ketidakpastian ekonomi global 
karena eskalasi perang dagang berdampak 
pada penurunan permintaan dari negara 
mitra. Di sisi lain, Vietnam yang merupakan 
salah satu negara eksportir utama alas kaki 
terus meningkatkan daya saingnya melalui 
insentif perpajakan. Industri alas kaki di 
Vietnam dapat mengajukan fasilitas tax holiday 
karena termasuk industri prioritas. Selain itu, 
pengaturan upah yang berdaya saing juga 
menjadi faktor yang menjadikan produk alas 
kaki Vietnam semakin kompetitif. Vietnam 
juga telah meratifikasi kerjasama EU-Vietnam 
CEPA (Comprehensive Economic Partnership 

13 Cakupan sektor fesyen muslim meliputi: subsektor 
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, serta subsektor 
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 
dengan penyesuaian mengeluarkan produk 
yang mengandung bahan baku haram. Pangsa 
subsektor yang termasuk fesyen muslim dirumuskan 
berdasarkan hasil diskusi LPPOM MUI dan BI.

Agreement). Ratifikasi oleh Vietnam berisiko 
akan menekan kinerja ekspor alas kaki 
Indonesia lebih dalam.

2.2.3.2. Program Pengembangan Sektor 
Fesyen Muslim

Pada tahun 2019, Bank Indonesia telah 
melaksanakan pengembangan ekosistem HVC 
sektor fesyen Muslim pada tahun 2019 melalui 
program IKRA Indonesia. Bank Indonesia. 
Dalam rangka pengembangan infrastruktur 
pendukung, Bank Indonesia menyediakan 
outlet bagi pelaku usaha di sektor fesyen Muslim 
melalui Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan 
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Grafik 2.17. Pertumbuhan Sektor Fesyen Muslim Menurut Tahun

Grafik 2.18. Pertumbuhan Sektor Fesyen Muslim Menurut Triwulan

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah
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Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah
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2.2.4. Sektor Pariwisata Ramah 
Muslim

2.2.4.1. Perkembangan Sektor Pariwisata 
Ramah Muslim

Selama 2015-2019, sektor pariwisata ramah 
muslim (PRM)14 terus tumbuh dengan rata-rata 
pertumbuhan 6,1%. Pertumbuhan tertinggi 
terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 7,0%. 
Pada tahun 2019 sektor PRM tumbuh 5,4% (yoy). 
Pertumbuhan ini melambat dibanding capaian 
tahun sebelumnya sebesar 6,2% (yoy) (Grafik 
2.19).

Dilihat dari pola triwulanan, sektor PRM 
pada paruh pertama 2019 masih cukup baik 
meskipun melambat. Pada Triwulan-III dan 
Triwulan-IV sektor PRM tumbuh lebih baik 
dengan tingkat pertumbuhan pada kedua 
triwulan masing-masing mencapai 5,6% 
(yoy) (Grafik 2.20). Kondisi ini salah satunya 
disebabkan oleh melemahnya kinerja 
Angkutan Udara yang menjadi salah satu 
moda trasportasi favorit PRM. Sepanjang 2019, 
subsektor Angkutan Udara terus mengalami 
kontraksi selama empat triwulan. Namun 
demikian, perlambatan subsektor ini masih 
dapat diimbangi oleh kinerja subsektor lainnya 
sehingga secara umum kinerja PRM masih 
cukup tinggi. 

14 Cakupan sektor pariwisata ramah muslim meliputi 
subsektor: angkutan rel, angkutan darat, angkutan 
laut, angkutan sungai danau dan penyeberangan, 
angkutan udara, serta penyediaan akomodasi dan 
makan minum. Pangsa sektor pariwisata ramah 
muslim dirumuskan berdasarkan hasil diskusi LPPOM 
MUI dan BI.

Meningkatnya peringkat Indonesia dalam 
Global Muslim Travel Index (GMTI) menjadi 
peringkat 1 pada 2019, mengindikasikan potensi 
sektor PRM Indonesia. Namun demikian, 
perkembangan wabah COVID-19 yang mulai 
muncul di akhir 2019 dan telah meluas secara 
global, diperkirakan akan menghambat kinerja 
sektor pariwisata secara umum, termasuk PRM 
Indonesia. Selain telah diimplementasikannya 
Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK), 
dibutuhkan strategi mitigasi lainnya untuk 
kembali mendorong kinerja sektor ini.

Grafik 2.19. Pertumbuhan Sektor Pariwisata Ramah Muslim  
Menurut Tahun

Grafik 2.20. Pertumbuhan Sektor Pariwisata Ramah Muslim Menurut 
Triwulan

Sumber: Bank Indonesia

Industri Kreatif Syariah (IKRA) 
Indonesia 

IKRA Indonesia diluncurkan dalam rangkaian kegiatan ISEF tanggal 11 
Desember 2018 di Surabaya, Jawa Timur. Platform IKRA Indonesia 
mencakup pengembangan kapasitas, penguatan branding, penguatan 
marketing, dan penyediaan outlet pasar baik di dalam maupun di luar 
negeri. IKRA memiliki dewan yang bertugas untuk melakukan seleksi, 
kurasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha syariah yang tergabung 
dalam IKRA.

Pemilihan 46 usaha sektor fesyen pada tahun 2018 (dari 
total 86 usaha syariah yang dipilih)
Pemilihan 25 usaha sektor fesyen pada tahun 2018 (dari 
total 50 usaha syariah yang dipilih)
Pengembangan website www.ikraindonesia.com
Perluasan pasar global melalui investment forum di Dubai 
dan Jeddah
Penyusunan modul IKRA

Program Deskripsi Capaian

Peningkatan Kapasitas dan 
Kualitas Pelaku Usaha Syariah 

Program pelatihan dan pendampingan kepada UMKM konveksi yang 
merupakan pemasok bagi korporasi besar atau produsen fesyen muslim di 
Indonesia. Pelatihan dan pendampingan mencakup pemahaman 
nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah, pembentukan mindset 
entrepreneurship, serta peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas 
produksi, dan akses permodalan/pembiayaan.

Pelatihan dan pendampingan kepada 20 UMKM konveksi 
di sekitar wilayah Bandung, Jawa Barat.
Business Deal senilai Rp22 miliar pada kegiatan ISEF 2019.

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah
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Tabel 2.5. Program Pengembangan HVC Sektor Fesyan Muslim
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Ekspor Impor Jasa Halal

Pada tahun 2019, sektor jasa mengalami net 
impor sebesar 7,78 miliar dolar AS. Di sisi 
lain, jasa perjalanan yang merupakan salah 
satu komponen transaksi jasa berada pada 
posisi net ekspor 5,59 miliar dolar AS. Hal ini 
mengindikasikan bahwa nilai transaksi jasa 
perjalanan ke dalam negeri lebih tinggi dari 
nilai transaksi jasa perjalanan ke luar negeri. 
Jasa perjalanan ke luar negeri dapat berupa 
kunjungan bisnis, wisata, atau kunjungan 
ibadah (diantaranya haji dan umrah).

Grafik 2.21. Perkembangan Neraca Pembayaran Sektor Jasa

Sumber: Bank Indonesia; *angka sangat sementara
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Pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia 
Tahun 2019

Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 
1440H/2019M, Pemerintah Indonesia 
menetapkan kuota haji dengan memperhatikan 
asas keadilan, dan proporsional, serta kuota 
dari pemerintah Arab Saudi. Penetapan kuota 
haji Indonesia mempertimbangkan jumlah 
penduduk muslim tiap provinsi dan proporsi 
daftar tunggu pada masing-masing provinsi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tanggal 

11 Januari 2019 tentang Penetapan Kuota 
Haji Tahun 1440 H/2019 M, jumlah kuota 
haji Indonesia ditetapkan sebanyak 221.000 
orang, yang terdiri dari haji reguler dan haji 
khusus. Pada 4 April 2019, sesuai dengan nota 
Diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Saudi 
Arabia di Jakarta Nomor 211-2051, Pemerintah 
Kerajaan Saudi Arabia memberikan kuota 
tambahan jemaah haji Indonesia sebanyak 
10.000 orang.

Sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Agama mengeluarkan 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
No. 176 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang 
Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 2440 
H/2019 M. Kuota tambahan ditetapkan untuk 
10.000 orang haji reguler, yang terdiri dari 5.000 
orang jemaah berdasarkan urut porsi dan 5.000 
jemaah haji lanjut usia beserta pendamping. 
Dengan penambahan tersebut, total kuota 
haji Indonesia Tahun 1440 H/2019 M sebanyak 
231.000 orang.

Tabel 2.6. Kuota Jemaah Haji Indonesia Tahun 1440 H/2019 M

Sumber: Keputusan Menteri Agama RI No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M; 
Keputusan Menteri Agama RI No. 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M

Uraian

Jumlah

Haji Reguler

Haji Khusus

202.487

15.663

1.513

1.337

204.000

17.000

221.000 Jumlah

10.000

0

0

0

10.000

0

10.000 Jumlah

212.487

15.663

1.513

1.337

214.000

17.000

231.000

KMA No. 29 Tahun 2019

Jemaah Petugas Jumlah Jemaah Petugas Jumlah Jemaah Petugas Jumlah

Kuota Awal

KMA No. 176 Tahun 2019
Kuota Keseluruhan

Kuota Tambahan

Pemberangkatan Umroh Tahun 1441 H

Selama tahun 1441 Hijriyah (31 Agustus s.d. 5 
Desember 2019), Indonesia merupakan negara 
kedua terbesar pengirim jemaah umrah, yaitu 
mencapai sebanyak 347.424 jemaah. Jemaah 
umrah terbanyak berasal dari Pakistan dengan 
jumlah 373.984 jemaah, sementara India berada 
di posisi ketiga dengan jumlah 210.052 jemaah.

Jumlah visa umrah yang sudah diterbitkan 
pemerintah KSA selama 1441 H sebanyak 
1.647.662 visa. Jumlah jemaah dari luar Saudi 
Arabia yang sedang dan/atau telah menjalankan 
umrah sebanyak 1.386.183 jemaah atau 84% dari 
visa yang sudah diterbitkan.
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Gambar 2.5. Distribusi Kuota Jemaah Haji Reguler Menurut Provinsi Tahun 1440 H/2019 M

4.651

8.531

5.359 1.505

5.005 3.273

7.115
1.940

7.315

Total Kuota Haji Reguler
di 34 Provinsi: 214.000

Sumber: Keputusan Menteri Agama RI No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M;
Keputusan Menteri Agama RI No. 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M

9.818

8.302

39.198

30.860

3.537
35.706

1.054

2.763

1.920
4.115

2.843

776

1.178

2.250
1.773

2.341

1.321

1.272

951

1.395

7.759

882

4.912
965

Sumber: Bank Indonesia

Program Deskripsi

Sustainable Muslim-Friendly 
and Attractive Tourism 

Pengembangan pariwisata halal melalui program 
ini ditujukan untuk memenuhi pengalaman, 
kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim 
melalui penyediaan layanan tambahan amenitas, 
atraksi, atau aksesibilitas. Sebagai pilot project, 
Bank Indonesia menginisiasi pengembangan 
wisata halal di Kota Tua melalui pembangunan 
masjid dan toilet bersih serta fasilitasi serti�kasi 
halal bagi restoran atau kafe di wilayah Kota Tua.

Issued Visas

Tiba 1.386.183

Jumlah Jemaah

Pulang 1.075.738

Udara 1.386.183

Titik Pintu Masuk Jemaah

Jumlah Jemaah tertinggi berdasarkan Negara Asal 

Darat 57.525

Laut 11

1.647.662

Pakistan
373.984

Indonesia
347.424

India
210.052

Malaysia
78.806

Turkey
58.652

Bangladesh 

Sumber: Ministry of Hajj and Umrah, Kerajaan Saudi Arabia 
(dipublikasikan pada 8 Desember 2019)

40.168
Algeria
39.220

Emirat Arab
26.836

Irak
78.806

Yordania
58.652

2.2.4.2. Program Pengembangan Sektor 
Pariwisata Ramah Muslim

Pada tahun 2019, Bank Indonesia telah 
menginisiasi program pengembangan 
ekosistem HVC sektor pariwisata ramah muslim. 
Program tersebut sedang dalam tahap uji coba. 
Nantinya program dapat direplikasi melalui 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Gambar 2.6. Jumlah Jemaah Umrah Global Tahun 1441 H

Tabel 2.7. Pilot Project Pengembangan 
HVC Sektor Pariwisata Ramah Muslim
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Provinsi Jawa Barat meraih peringkat keenam kategori destinasi pariwisata halal unggulan 
Indonesia. Peringkat ini berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tahun 2019. Peringkat 
Jawa Barat berada di bawah Lombok, Aceh, Riau dan Kepri, Jakarta, Sumatera Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah, budaya yang indah, 
serta didukung oleh masyarakat yang terkenal ramah dan memiliki kearifan lokal yang luhur. 
Dengan potensi tersebut, dan melalui upaya pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat yang 
terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan dapat mendongkrak peringkat destinasi pariwisata halal 
Provinsi Jawa Barat menjadi posisi tiga besar pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pengembangan halal value chain 
dan tindak lanjut pencanangan Deklarasi Halal Center Se-Jawa Barat yang dipimpin oleh 
Gubernur Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat telah menginisiasi 
pembentukan Tim Perumus Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat yang terdiri dari berbagai 
pihak terkait.

Boks 2.2

Pedoman Pariwisata Halal  
Jawa Barat

Tabel 2.8. Tim Perumus Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat

Tujuan 
Penyusunan Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat memiliki tiga tujuan, sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan potensi pariwisata Jawa Barat melalui pengembangan destinasi 

pariwisata halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan.

2. Memberikan arahan yang substantif, aplikatif, dan komprehensif bagi stakeholders dalam 
mengembangkan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat.

3. Mensinergikan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan penggiat pariwisata halal 
di Jawa Barat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Pusat Halal Salman, Institut Teknologi Bandung

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan, Institut Teknologi Bandung

Pusat Halal National Hotel Institute

Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat

Asosiasi Bank Syariah Indonesia Jawa Barat

Center for Islamic Studies Bandung

Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat

No Instansi

Sumber: Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, disusun Tim Perumus Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, 2019.
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Definisi
Pariwisata halal merupakan kumpulan dari berbagai macam barang dan jasa yang mencakup 
6 (enam)  unsur, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, daya tarik, kemudahan dan jaringan kerja 
sama yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi keinginan, kebutuhan, dan gaya hidup 
wisatawan muslim.

Kriteria
Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat disusun dengan mengacu pada tujuh struktur kriteria 
destinasi pariwisata halal, yang mencakup: (1) Aspek Perwilayahan; (2) Aspek Daya Tarik Wisata; 
(3) Aspek Fasilitas Umum; (4) Aspek Fasilitas Pariwisata; (5) Aspek Aksesibilitas; (6) Aspek 
Investasi; (7) Aspek Dukungan Pemerintah.

Prinsip Utama Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat

1. Prinsip Mengatur yang Diperlukan
Prinsip ini mengatur penyediaan kebutuhan dasar (pangan dan sarana untuk 
menjalankan ibadah) bagi wisatawan muslim agar menjadi lebih mudah dalam 
mengaplikasikan gaya hidup halal.

2. Prinsip Memudahkan
Prinsip bagi penyedia barang dan jasa pariwisata untuk dapat menyediakan 
kemudahan (fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas) dalam menerapkan pariwisata halal 
bagi wisatawan muslim termasuk kemudahan bagi penyandang disabilitas.

3. Prinsip Sesuai dengan Kemampuan
Prinsip ini menjelaskan bagaimana penyedia barang dan jasa pariwisata halal dan 
wisatawan muslim dapat melakukan aktivitas yang terkait dengan pariwisata halal 
sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemahaman.

4. Prinsip Bertahap
Prinsip implementasi pariwisata halal dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kesiapan penyedia barang dan jasa pariwisata.

5. Prinsip Skala Prioritas
Prinsip pengembangan pariwisata halal yang mencakup fasilitas, atraksi, dan 
aksesibiltas mengacu kepada skala prioritas antara lain mendahulukan kebutuhan 
dasar muslim (misalnya: pangan).

6. Prinsip Inklusif
Prinsip pariwisata halal harus bermanfaat tindak hanya untuk muslim tetapi juga 
untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas.
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Pilar Pedoman Pengembangan Pariwisata Halal 
Pedoman Pengembangan Pariwisata Halal terdiri dari empat pilar, yaitu Pilar Destinasi 
Pariwisata Halal, Pilar Industri, Pilar Kelembagaan, dan Pilar Pemasaran.

Sumber: Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, disusun Tim Perumus Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, 2019.

Pilar Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat

Pilar Destinasi Pariwisata Halal

Kondisi Lingkungan
Kebijakan Travel & Tourism
Pembangunan Infrastruktur
Pengelolaan Sumber Daya 
Kawasan

1.
2.
3.
4.

Penguatan organisasi 
kepariwisataan
Kesadaran/dukungan dari 
komunitas dan stakeholder
Pengembangan/serti�kasi 
industri

1.

2.

3.

Penguatan organisasi 
kepariwisataan
Pembangunan SDM 
pariwisata halal
Penyelenggaraan penelitian 
dan pengembangan

1.

2.

3.

Pengembangan pasar 
wisatawan
Pengembangan citra 
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Pengembangan kemitraan 
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Pilar Industri Pilar Kelembagaan Pilar Pemasaran

Gambar 1. Pilar Pedoman Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat

Gambar 2. Empat Kunci Keberhasilan Penerapan dan Pengembangan Pariwisata Halal di Jawa Barat

Faktor Kunci Keberhasilan
Terdapat empat kunci keberhasilan penerapan dan pengembangan pariwisata halal 
di Jawa Barat, yaitu: (i) Aspek Produk, (ii) Aspek Dukungan Pemerintah, Lembaga dan 
Masyarakat, (iii) Aspek Insfrastruktur Destinasi Pariwisata Halal, dan (iv) Aspek Sumber 
Daya Manusia.

Sumber: Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, disusun Tim Perumus Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, 2019.

Faktor Kunci Keberhasilan
Penerapan dan Pengembangan 

Pariwisata Halal di Jawa Barat

ASPEK DUKUNGAN PEMERINTAH, 
LEMBAGA DAN MASYARAKAT2

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA4

ASPEK PRODUK1

ASPEK INSFRASTRUKTUR DESTINASI 
PARIWISATA HALAL3
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ASPEK DUKUNGAN PEMERINTAH, 
LEMBAGA DAN MASYARAKAT2

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA4

ASPEK PRODUK1

ASPEK INSFRASTRUKTUR DESTINASI 
PARIWISATA HALAL3

1. Tersedianya rencana strategis pengembangan 
destinasi pariwisata halal di daerah.

2. Tata kelola (governance) terhadap implementasi 
kebijakan pemerintah terkait pengembangan 
destinasi pariwisata halal di daerah.

3. Secara konsisten menerapkan pedoman dan 
kriteria pengembangan pariwisata halal yang 
ditetapkan Kementerian Pariwisata.

4. Adanya kebijakan dari Kementerian 
Perhubungan dan otoritas terkait di daerah 
yang mendorong sertifikasi halal diterapkan di 
moda transportaso (terutama dalam penyediaan 
makanan dan minuman halal).

5. Peran aktif MUI Pusat dan Daerah (LPPOM-MUI 
dan DSN-MUI).

6. Peran aktif Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH).

7. Tersedianya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di 
daerah.

8. Kontribusi aktif perguruan tinggi 
menyelenggarakan penelitian.

9. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat 
terhadap pengembangan destinasi pariwisata 
halal.

10. Pendampingan bagi pelaku industri pariwisata 
halal di Jawa Barat untuk mendapatkan 
kemudahan dalam memperoleh sertifikat halal.

11. Pemerintah daerah harus menggiatkan 
banyak kegiatan MICE yang terkait dengan 
pariwisata halal sehingga akan berdampak pada 
terbentuknya branding Jawa Barat sebagai 
destinasi halal unggulan terbaik di Indonesia.

1. Mendorong gaya hidup halal dalam 
pengembangan daya tarik wisata.

2. Meningkatnya lingkungan pariwisata yang aman 
(safe travel environment).

3. Mengembangkan keunikan dan inovasi destinasi 
pariwisata destinasi halal (memenuhi kriteria 
yang berdampak meningkatkan daya saing).

4. Terdapat pilihan daya tarik dan fasilitas pariwisata 
halal dalam jumlah memadai.

5. Tersedian pramuwisata berlisensi yang 
berkemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

6. Tersedianya travel guide (Do & Don’t) untuk 
wisatawan yang memberli produk wisata halal.

7. Mendorong pemasaran wisata halal melalui 
nature based activity dan experience based 
activity yang menarik bagi pasar Muslim Travelers 
(contoh: wisata panen buah nanas yang eksotis, 
wisata pengalaman petik dan olah daun teh, dll).

8. Mendorong pemasaran wisata halal secara digital 
berbasis media online-booking dan media sosial 
dengan melibatkan tokoh influencer generasi 
millennial.

1. Pembenahan infrastruktur jalan dan rambu 
penunjuk menuju dan di dalam destinasi 
pariwisata halal.

2. Terbukanya iklin investasi yang mendukung pada 
pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur 
destinasi pariwisata halal.

3. Keterpaduan jaringan infrastruktur untuk 
mendukung peningkatan aksesibilitas.

1. Tersedia kurikulum dan silabus pariwisata halal di 
tingkat pendidikan formal dan informal.

2. Terbentuknya standar sertifikasi pekerja 
pariwisata halal.

3. Terdapatnya tenaga kerja bersertifikat pekerja 
industri pariwisata halal di daerah.

4. Terdapatnya tenaga ahli bersertifikat auditor 
industri pariwisata halal di daerah.

5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan 
bahasa komunikasi (Inggris dan Arab) bagi para 
pelaku wisata yang diharapkan dapat dibiayai 
oleh pemerintah daerah.
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Boks 2.3

Strategi pengembangan ekosistem rantai nilai halal juga dilakukan melalui penguatan 
kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Implementasi strategi ini antara lain 
dilakukan dengan bersinergi bersama otoritas terkait dalam akselerasi implementasi 
Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dan dukungan 
bagi pembentukan Kawasan Industri Halal. Di samping itu, Bank Indonesia  juga telah 
memfasilitasi 120 pondok pesantren dalam pembetukan holding bisnis pesantren. Hal 
ini dilakukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren melalui akselerasi 
penguatan ekonomi dari unit usaha yang ada di pondok pesantren.

Stategi Pengembangan Halal Value 
Chain melalui Kelembagaan dan 
Infrastruktur Pendukung

UU No.23 Tahun 2014 UU No.23 Tahun 2014 UU No.23 Tahun 2014 UU No.23 Tahun 2014

Jaminan Produk Halal Jaminan Produk Halal
Penyelenggaraan

Jaminan Produk Halal

Kewenangan BPJPH dalam 
permohonan serti�kasi halal 

dan tarif (transisi)

Gambar 3. Evolusi Peraturan Sertifikasi Halal

Gambar 4. Pilot Model Bisnis Sertifikasi Halal

Chef Halal1

Need SKKNI
Chef Halal

Need
Standarisasi

Need SKKNI
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Administrasi

Penyerahan Dokumen 
Administrasi

Penyerahan Dokumen 
Administrasi

Pengajuan Fatwa

Permohonan audit Halal

Kunjungan: Lapangan Bila terjadi dispute 
maka BPJPH akan menjadi Auditor Penengah

Rekomendasi
Produk Halal

Input 
Raw 

Material

PUK 1
Pengelola

BSM Kuliner

Penyedia
Halal3 BPJPH

Audior (LPH)
(biaya kunjungan, lab)2

Sidang Fatwa MUI
(biaya untuk sidang)

Pengelola
Kuliner
Koperbi
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Kuliner Wisata
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Penerbitan Fatwa 
Produk Halal

Pendampingan

Pendampingan

a
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1)
2)

3)

Dimiliki oleh masing-masing PUK
Saat ini, PMA dan ketentuan terkait dengan Biaya Serti�kasi dalam proses di 
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Pada 2019, sebagai salah satu upaya mengakselerasi implementasi UU JPH, Bank 
Indonesia telah membentuk suatu pilot model bisnis untuk melakukan sertifikasi halal. 
Model bisnis ini memiliki tiga pelaku utama dalam proses sertifikasi halal, yaitu Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dukungan pembentukan kawasan industri halal dilakukan dengan bersinergi bersama 
Kementerian Perindustrian, serta didukung oleh pelaku usaha. Pada 2019 telah disusun 
Peraturan mengenai Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai salah satu infrastruktur 
ekosistem industri halal. Sampai saat ini, telah direncanakan KIH di wilayah Batam, Bintan, 
dan Jakarta. Sementara pada Oktober 2018 yang lalu, telah diluncurkan KIH yang berada di 
wilayah Serang. Adapun persyaratan KIH adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Persyaratan Kawasan Industri Halal

Kriteria Indikator

Sumber: Materi presentasi “Kebijakan Perwilayahan Industri Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Industri Halal”,
disampaikan pada 21 Mei 2019, Direktorat Perwilayahan Industri – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Memiliki manajemen Kawasan Industri Halal Memiliki struktur organisasi yang mengelola secara khusus Kawasan Industri Halal dengan deskripsi 
pekerjaan yang jelas

Memiliki standar operasional prosedur tentang manajemen mutu halal minimal dalam bidang: air bersih, 
logistik,dan limbah

Memiliki kantor manajemen kawasan industri halal atau rencana pembangunan kantor manajemen 
kawasan industri halal dengan fasilitas minimal: ruang pelayanan serti�kasi halal; ruang manajemen 
dibidang halal; dan ruang staf dibidang halal

Memiliki atau bekerjasama dengan laboratorium untuk 
pemeriksaan  dan pengujian halal

Laboratorium pemeriksaan dan pengujian halal wajib: dilengkapi peralatan yang dapat digunakan untuk 
pemeriksaan dan pengujian halal yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional); dan bekerjasama 
dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan persyaratan 
halal

Memiliki Serti�kat Produk Halal untuk air bersih yang disediakan oleh kawasan industri dan dikeluarkan 
oleh lembaga yang berwenang

Memiliki sejumlah tenaga kerja yang terlatih dan semi 
terlatih dalam jaminan produk halal

Jumlah tenaga manajerial yang mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal sebanyak minimal 1 (satu) 
orang; dan jumlah tenaga staf yang mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal sebanyak minimal 1 
(satu) orang

Memiliki pembatas Kawasan Industri  Halal Memiliki Serti�kat Produk Halal untuk air bersih yang disediakan oleh kawasan industri dan dikeluarkan 
oleh lembaga yang berwenang
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Bab 3 

Perkembangan dan 
Program Keuangan 
Syariah

Pembiayaan ekonomi ekonomi dari sektor keuangan syariah secara umum 
tumbuh positif yang didukung oleh pembiayaan pemerintah, swasta dan sosial. 
Adanya perlambatan ekonomi tercermin dari sektor swasta melalui pembiayaan 
pasar modal yang tumbuh melambat. Sementara indikator makroprudensial 
masih terjaga ditengah penurunan rasio penyangga, namun masih dalam 
kondisi aman. Secara umum, meski telah turut didukung oleh kebijakan moneter 
syariah yang akomodatif, sektor keuangan syariah belum dapat secara optimal 
mendorong penyaluran pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan usaha syariah 
nasional.
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Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar 
di dunia, Indonesia berpotensi menjadi leader 
dalam pengembangan pasar keuangan syariah 
global. Pemenuhan kebutuhan keuangan 
terhadap kegiatan ekonomi dilakukan melalui 
berbagai sumber pembiayaan. Pembiayaan 
pemerintah, swasta dan sosial menjadi 
tumpuan dalam menggerakkan sektor ekonomi 
dalam rangka  mendorong pertumbuhan 
yang inklusif. Berbagai instrumen keuangan 
syariah, khususnya produk industri jasa 
keuangan, secara umum ditujukan untuk 
mendukung faktor produksi pada usaha syariah 
dan penyerapannya bagi konsumen syariah. 
Sementara itu, instrumen keuangan sosial 
syariah, zakat, infak/sedekah dan wakaf, turut 
menggerakkan aliran dana untuk terus bergulir 
bagi perekonomian. 

3.1.1. Pembiayaan Pemerintah

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk 
Negara adalah suatu instrumen pembiayaan 
dan investasi syariah yang diterbitkan oleh 
Pemerintah dalam rangka pengelolaan utang 
negara yang sesuai dengan tujuan penerbitan 
surat berharga negara. Dalam upaya untuk 
memperluas basis investor, maka pemerintah 
melakukan berbagai inovasi produk dalam 
pengelolaan surat berharga negara sehingga 
muncul berbagai jenis produk sukuk dengan 
dalam berbagai struktur diantaranya Ijarah 
Sale and Lease back, Ijarah Asset to be 
Leased, Ijarah Al Khadamat dan Wakalah. 
Perkembangan SBNS selalu meningkat seiring 
dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah 
(Grafik 3.1) dengan total outstanding SBSN 
sebesar Rp740,62 triliun pada akhir tahun 2019 
atau 18,45% dari total outstanding SBN sebesar 
Rp4.014,80 triliun. 

Porsi SBSN tersebut selalu mengalami 
peningkatan terhadap total SBN yang 
diterbitkan pemerintah setiap tahunnya. 
Mulai dari hanya 10,19 % pada 2013 menjadi 
17,63% di tahun 2018 dan 18,45% di tahun 2019. 
Peningkatan tersebut menunjukkan dukungan 
positif pemerintah untuk mengembangkan 
ekonomi dan keuangan syariah melalui 
partisipasi dalam pembiayaan syariah nasional.

Dukungan pemerintah dalam 
mengembangkan pasar keuangan syariah 
juga ditunjukkan melalui penerbitan sovereign 
sukuk, termasuk diantaranya green sukuk. Pada 
tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama 
di dunia yang menerbitkan green sukuk 
sebesar 1,25 miliar dolar AS. Keberhasilan dalam 
penerbitan perdana green sukuk tersebut 
dilanjutkan dengan penerbitan kedua pada 
Februari 2019 dengan nilai sebesar 750 juta 
dolar AS. Berbagai dukungan dan inovasi yang 
dilakukan pemerintah menjadikan Indonesia 
sebagai negara dengan total penerbitan sukuk 
terbesar di dunia dengan total penerbitan 18,15 
miliar dolar AS. Jumlah tersebut mencapai 
21,82% dari total keseluruhan sovereign sukuk 
yang diterbitkan selama tahun 2019. 

3.1
Perkembangan Sektor 
Keuangan Syariah

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan, diolah
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Secara umum penerbitan Surat SBSN ditujukan 
untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai sumber 
pembiayaan untuk pembangunan proyek 
pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian 
dan Lembaga (K/L) Negara. Sepanjang tahun 
2019, pemerintah telah menerbitkan 19 surat 
berharga syariah negara (SBSN) dengan 
nilai pembiayaan sebesar Rp114,33 Triliun. 
Sejumlah dana tersebut digunakan untuk 
membiayai defisit APBN secara umum, yang 
dapat berkaitan dengan proyek infrastuktur 
pemerintah yang telah masuk dalam APBN 
tahun berjalan. Namun selain itu terdapat 
pula SBSN proyek yang telah dikhususkan 
(earmarked) yang digunakan untuk 
pembiayaan infrastruktur dan pembangunan 
fasilitas umum di sejumlah wilayah di Indonesia, 
seperti halnya Project Financing Sukuk yang 
menjadi salah satu alternatif pembiayaan 
infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah 
sejak tahun 2013. 

Project Financing Sukuk merupakan Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk 
Negara yang diterbitkan untuk secara langsung 
membiayai kegiatan/proyek Pemerintah 
tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN 
(Grafik3.2). Proyek-proyek tersebut tidak 
ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, 
sehingga pembayaran pokok dan imbalannya 
tidak berasal dari pendapatan proyek tersebut, 
melainkan berasal dari penerimaan umum 
Pemerintah dan dialokasikan tiap tahun pada 
APBN. Total akumulasi Project Financing Sukuk 
sejak tahun 2013 hingga 2019 berjumlah Rp 
90,79 Triliun.

Pembiayaan proyek melalui SBSN menunjukkan 
angka yang terus tumbuh dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan 
SBN bruto yang diterbitkan Pemerintah 
dengan komposisi pada kisaran 25% s.d. 30% 
dari total. Peningkatan yang terjadi baik dari 
jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, 
nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah 
proyek yang di bangun, maupun sebaran 
satuan kerja (satker) pelaksana proyek SBSN 
dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan. 
Sebagai gambaran, tahun 2013 proyek yang 

dibiayai melalui SBSN hanya sebesar Rp800 
miliar dengan hanya satu K/L pemrakarsa 
proyek. Sementara untuk tahun anggaran 2020, 
pembiayaan proyek melalui SBSN dialokasikan 
sebesar Rp27,35 triliun. Jumlah K/L pemrakarsa 
proyek SBSN pada tahun 2020 juga semakin 
banyak, meliputi 17 unit eselon I di 8 K/L 
(Kemenkeu, 2020).

3.1.2. Pembiayaan Industri Jasa Keuangan 

Industri jasa keuangan merupakan salah satu 
sarana lainnya dalam memperoleh pembiayaan 
bagi perekonomian. Thomson Reuters melalui 
rilis Islamic Finance Development Indicators 
(IFDI) tahun 2019 menempatkan Indonesia pada 
posisi empat dari posisi sepuluh pada tahun 
sebelumnya. Adanya roadmap pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah beserta 
rangkaian regulasi pemerintah yang diikuti 
dengan kenaikan total asset keuangan syariah 
di Indonesia sebesar 5% dengan nilai 86 miliar 
dolar AS menjadi faktor penentu kenaikan 
peringkat Indonesia dalam indeks tersebut.

Dari sisi pembiayaan yang diberikan oleh 
industri jasa keuangan, pada 2019 terjadi 
peningkatan 9,74% menjadi Rp408,89 triliun, 
dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp372,59 
triliun. Pembiayaan perbankan masih memiliki 
porsi terbesar dengan 89,60% dibandingkan 
porsi pembiayaan yang disalurkan oleh pelaku 
industri jasa keuangan syariah lainnya. Total 
outstanding pembiayaan perbankan syariah 
yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), 
Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah (BPRS) pada akhir 2019 mencapai 

Sumber: Kementerian Keuangan (2019), diolah

Rel, Stasiun, Persinyalan, dan 
Fasilitas KA lain di Sumatera, Jawa, 
dan Sulawesi

Jalan dan jembatan di 
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banjir & Penyediaan air di seluruh 
Indonesia

Sarana pendidikan & Pelayanan 
umum (asrama haji, balai 
nikah/KUA) di seluruh Indonesia
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Grafik 3.2. Proyek dalam APBN yang Dibiayai  
oleh Sukuk Negara
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Rp366 triliun. Porsi pembiayaan tersebut 
mencapai 6,36% dari total kredit perbankan 
sepanjang tahun 2019 sebesar Rp5.759 triliun, 
dan yang terus meningkat pangsa pembiayaan 
setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir 
(Grafik 3.3).

Lebih lanjut, pola pembiayaan yang disalurkan 
melalui perbankan syariah secara umum 
hampir setengah dari pembiayaan perbankan 

Pembangunan Tol Solo - Ngawi seksi I - 
Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, dibiayai 

dari Sukuk Negara T.A. 2017- 2018  

Pembangunan gedung perkuliahan UIN 
Manado Sulawesi Utara, dibiayai dari 

Sukuk Negara T.A 2018  

Pembangunan Ramp on/o� Flyover Amplas 
Medan, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2016  

Pembangunan gedung  perkuliahan IAIN 
Salatiga Jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk 

Negara T.A 2  015-2016 

Pembangunan Jalur Kereta Double Track Selatan 
Jawa Cirebon-Kroya-Solo-Madiun -jombang, 

dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2013-2019 

Pembangunan Jalan Gerung Mataram NTB, 
dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2015  

Sumber: Kementerian Keuangan (2019)

Gambar 3.1. Beberapa Proyek yang dibiayai Melalui Penerbitan SBSN

Sumber: Statistik Otoritas Jasa Keuangan, diolah
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Grafik 3.3. Perkembangan Pembiayaan Industri Jasa 
Keuangan

Grafik 3.4. Porsi Pembiayaan Perbankan Syariah Per Sektor 
Usaha dan Rumah Tangga

terkonsentrasi pada tiga lapangan usaha yaitu 
sektor Perdagangan, Konstruksi, dan sektor 
Lainnya (Grafik 3.4). Konsentrasi pembiayan 
oleh perbankan syariah tersebut relatif sejalan 
dengan kredit yang disalurkan oleh perbankan 
secara umum, dengan sektor perdagangan 
yang menjadi penyaluran terbesarnya. 
Sedangkan untuk rumah tangga lebih 
dari setengahnya merupakan pembiayaan 
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kepemilikan rumah tinggal (Grafik 3.4). Hal 
ini relatif berbeda dengan perbankan umum 
yang sebagian besar penyaruan kredit rumah 
tangga dikuasai oleh jenis kredit multiguna. 
Pembiayaan untuk peningkatan sektor 
unggulan syariah yang masuk dalam sektor 
prioritas, yaitu sektor pertanian, makanan 
halal, muslim fesyen, pariwisata ramah muslim 
(PRM), dan energi baru terbarukan (EBT) belum 
menjadi sektor utama. 

3.1.3. Pembiayaan Pasar Modal

Perkembangan pembiayaan usaha melalui 
pasar modal pada 2019 mengalami perlambatan 
dengan hanya 15 (lima belas) penerbitan sukuk 
korporasi dengan nilai total Rp3,24 triliun. Sektor 
telekomunikasi menjadi sektor yang paling aktif 
mencari pembiayaan dari pasar ini, diikuti oleh 
sektor energi dan pembiayaan perumahan. 
Akan tetapi jumlah pembiayaan tersebut jauh 
lebih rendah dibandingkan 64 (enam puluh 
empat) penerbitan sukuk korporasi bernilai 
Rp16,07 triliun pada 2018 yang dikuasai oleh 
sektor energi dalam rangka investasi. Posisi 
outstanding sukuk korporasi saat ini sebesar 
RP29,83 triliun dari 143 sukuk dari berbagai 
sektor usaha (Grafik 3.5).

3.1.4. Sumber Pembiayaan Lainnya

Salah satu sumber pembiayaan dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 
negeri adalah pembiayaan eksternal. Sebagai 
salah satu agen, Islamic Development Bank 
(IDB) merupakan kreditor non-government 

Grafik 3.5. Perkembangan Sukuk Korporasi

Sumber: Bank Indonesia
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Grafik 3.6. Posisi Pembiayaan Luar Negeri  
dari Islamic Development Bank

yang secara regular memberikan pembiayaan 
khususnya pada proyek-proyek dalam 
negeri. Beberapa sektor usaha yang dibiayai 
diantaranya sektor jasa dunia usaha, jasa sosial/
masyarakat, listri/gas/air, dan konstruksi. Adapun 
posisi saldo pembiayaan yang diberikan oleh 
IDB pada akhir 2019 sebesar 1,2 miliar dolar AS 
(Grafik 3.6).
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Gambar 3.2. Instrumen Operasi Moneter Syariah

3.2.1. Operasi Moneter Syariah (OMS)

Pelaksanaan kebijakan moneter syariah 
melalui operasi moneter syariah diarahkan 
untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas 
di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan 
pasar valuta asing. Strategi operasi moneter 
yang dilakukan Bank Indonesia yang semula 
one sided, sejak awal tahun 2019 menjadi two 
sided monetary operation. Melalui mekanisme 
ini Bank Indonesia akan menyerap kelebihan 
likuiditas perbankan melalui absorpsi moneter 
sekaligus memenuhi kebutuhan likuiditas 
perbankan melalui injeksi moneter.

3.2
Pelaksanaan Kebijakan 
Moneter Syariah

Sejak awal diterbitkan pada akhir 2018, 
instrumen OMS yang digunakan telah lengkap 
dengan adanya penerbitan Sukuk BI (SukBI) 
dengan tenor 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan 
3 bulan. Instrumen OMS tersebut semakin 
lengkap dengan adanya SBIS dengan tenor 
6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Oleh Karena 
itu maka OMS telah memiliki kelengkapan 
instrumen sebagaimana layaknya instrumen 
pada operasi moneter konvensional (OMK).
Kegiatan OMS sepanjang tahun 2019 stabil, 
meskipun di beberapa triwulan meningkat 
namun peningkatan itu bersifat musiman. 



51BAB 3 - Perkembangan dan Program Keuangan Syariah

Peningkatan ini terjadi pada masa lebaran dan 
akhir tahun. Pada akhir tahun peningkatan 
lebih tinggi karena natal dan masa liburan akhir 
tahun sehingga terjadi peningkatan kebutuhan 
likuiditas (Grafik 3.7). 

Kegiatan OMS dalam rangka absorpsi yang 
semula didominasi oleh FASBIS, mulai 
mengalami pergeseran ke penggunaan SukBI. 
SukBI merupakan sukuk yang diterbitkan 
oleh Bank Indonesia dengan menggunakan 
underlying asset berupa surat berharga 
berdasarkan prinsip syariah milik Bank 
Indonesia. SukBI pertama kali diterbitkan pada 
akhir Desember 2018 dengan menggunakan 
akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-
tamlik. Akad ini merupakan kontrak syirkah dua 
pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian 
porsi oleh satu pihak dari pihak lain pada saat 
akhir kontrak. SukBI menjadi instrumen OMS BI 
yang pertama menggunakan akad syirkah dan 
dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 

Dalam rangka meningkatkan jumlah penerbitan 
SukBI dan untuk menjaga kontinuitas 
penerbitan, pada awal tahun 2019 underlying 
penerbitan SukBI diperluas. Semula SukBI 
diterbitkan dengan underlying SBSN diperluas 
menjadi SBSN dan sukuk global, sehingga 

Bank Indonesia dapat menyerap lebih banyak 
kelebihan likuiditas. Peningkatan penggunaan 
SukBI menggeser posisi Reverse Repo Surat 
Berharga Syariah Negara (RR SBSN) yang 
semula dijadikan instrumen penempatan bank 
pada BI. Jika dibandingkan dengan RR SBSN, 
maka SukBI lebih likuid. Hal ini dikarenakan 
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Grafik 3.8. Tenor OMS
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SukBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder 
sehingga jika bank membutuhkan likuiditas 
maka bank dapat menjualnya. 
Berdasarkan tenor, kegiatan OMS masih 
didominasi tenor jangka pendek yaitu overnight 
sebesar 36%. Tenor jangka pendek dengan 
menggunakan SukBI dan jangka panjang 
menggunakan SBIS (Grafik 3.8). Dominasi 
tenor jangka pendek mengindikasikan bahwa 
kelebihan likuiditas dominan terjadi di jangka 
pendek sehingga bank membutuhkan saluran 
untuk penyimpanan sementara. SukBI menjadi 
pilihan bank untuk menyimpan kelebihan 
likuiditas tersebut, karakternya yang likuid 
memudahkan bank jika membutuhkan 
likuiditas.
3.2.2. Pasar Uang Antar-bank Syariah (PUAS)

Rata-rata transaksi PUAS sepanjang 2019 
tercatat sebesar Rp 14 triliun. Volume transaksi 
tertinggi terjadi pada akhir tahun yaitu sebesar 
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Rp 22 triliun (Grafik 3.9). Secara umum likuiditas 
perbankan syariah terjaga sepanjang tahun 2019. 
Peningkatan kebutuhan likuiditas meningkat di 
akhir tahun sebagai dampak dari libur natal dan 
tahun baru namun dapat diantisipasi. Tingkat 
indikasi imbal hasil PUAS sepanjang 2019 bergerak 
semakin menurun dan berada dibawah tingkat 
imbalan dan PUAB dan BI 7 days reverse repo rate. 

Transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan 
Prinsip Syariah (PUAS) selama 2019 masih 
didominasi oleh penerbitan Sertifikat Investasi 
Mudharabah Antarbank (SIMA), meskipun 
terdapat alternatif pembiayaan lain menggunakan 
instrumen Sertifikat Perdagangan Komoditi 
Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA). 
Fleksibilitas terhadap opsi pengalihan kepemilikan 
sebelum jatuh tempo menjadi keunggulan SIMA 
dibandingkan SIKA. Dalam periode 2019, jumlah 
SIMA yang diperdagangkan dalam valuta Rupiah 
sebesar Rp164 triliun, sedangkan transaksi dalam 
valuta asing sebesar 138.500 dolar AS (Tabel 3.1).

Volume PUAS didominasi oleh tenor dibawah 
1 minggu dengan RRT yang bergerak sejalan 
dengan pergerakan indikasi imbal hasil PUAS 
(Grafik 3.10). Secara umum, kebutuhan likuiditas 
perbankan syariah mengarah pada tenor jangka 
pendek (Grafik 3.11). Kebutuhan pada tenor jangka 
pendek umumnya untuk mengelola operasional 
harian bank terhadap kebutuhan likuiditas yang 
belum dicadangkan, namun kondisi ini tidak 
mengganggu kecukupan likuiditas perbankan 
secara umum.
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Dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan 
ekonomi dapat berjalan secara kontinyu, 
diperluka adanya pengaturan makroprudensial 
untuk mempengaruhi perilaku para pelaku 
atau institusi keuangan. Pengaturan tersebut 
ditujukan untuk mengarahkan pelaku 
keuangan agar mampu memitigasi risiko 
dan menjaga stabilitas sistem keuangan 
melalui berbagai instrumen makroprudensial. 
Instrumen makroprudensial digunakan untuk 
mencegah dan mengurangi risiko sistemik, 
mendorong intermediasi keuangan yang 
seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan 
efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. 
Penggunaan instrument tersebut diantarannya 
adalah untuk memperkuat permodalan, 
mencegah leverage yang berlebihan, mengelola 
fungsi intermediasi, membatasi konsentrasi 
atau eksposur yang berlebihan, memperkuat 
ketahanan infrastruktur keuangan, dan 
meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan 
akses keuangan. 

Dalam memperkuat ketahanan permodalan 
terdapat pengaturan tambahan permodalan 
dalam bentuk countercyclical capital buffer 
syariah (CCbS). Sedangkan untuk mengelola 
fungsi intermediasi dan pengendalian 
risiko pembiayaan digunakan pengaturan 
rasio pembiayaan terhadap agunan 
(financing to value), rasio intermediasi 
makroprudensial serta giro wajib minimum 
makroprudensial. Kebijakan makroprudensial 
yang dilakukan Bank Indonesia adalah 
kebijakan makroprudensial yang akomodatif 
untuk mendorong penyaluran pembiayaan 
perbankan dan memperluas pembiayaan bagi 
perekonomian. Adapun pemanfaatan instrumen 
makroprudensial tersebut digunakan untuk 
mengantisipasi perilaku procyclical yang terjadi 
di industri dalam kondisi ekspansi ekonomi 
(boom) dan dampaknya pada saat ekonomi 
berkontraksi baik dalam perspektif jangka 
pendek maupun jangka panjang dari siklus 
bisnis (Gambar 3.2). 
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3.3.1. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah 
merupakan perbandingan antara penyaluran 
pembiayaan termasuk kepemilikan surat 
berharga syariah dengan pendanaan. RIM syariah 
merupakan indikator makroprudensial dalam 
pengelolaan fungsi intermediasi perbankan 
syariah sesuai dengan kapasitas dan target 
pertumbuhan ekonomi dengan tetap berpegang 
pada prinsip kehati-hatian. RIM Syariah merupakan 
penyempurnaan dari Giro Wajib Minimum 
Financing to Deposit Ratio (GWM FDR) dan mulai 
diimplementasikan bagi Bank Umum Syariah 
(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mulai tanggal 
1 Oktober 2018. Instrumen RIM syariah bersifat 
countercylical terhadap siklus perekonomian 
sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan 
kondisi ekonomi dan keuangan. BUS dan UUS 
diwajibkan menjaga RIM syariah dalam kisaran 
80%-92% (untuk lebih mendorong intermediasi 
perbankan syariah, mulai tanggal 1 Juli 2019, 
besaran ini diubah menjadi 84%-94%). BUS dan 
UUS dapat memiliki RIM syariah di atas batas atas 
(92%) sepanjang didukung dengan permodalan 
yang memadai yang tercermin dari rasio KPMM 
minimal 14%. Dukungan permodalan tersebut 
diperlukan dalam rangka menyerap potensi 
kerugian yang timbul akibat peningkatan risiko 
yang cenderung meningkat seiring dengan 
peningkatan pemberian pembiayaan (prosiklikal). 
Pada Desember 2019, RIM Syariah rata-rata sebesar 
96,47% menurun dibandingkan akhir tahun 2018 
yang sebesar 108,48% (Grafik 3.12). Sejak awal 

ditetapkan hingga Agustus 2019, RIM BUS berada 
dibatas bawah, sementara UUS lebih tinggi hingga 
melampaui batas atas RIM. Hal ini memungkinkan 
bagi UUS, mengingat KPMM induk lebih dari 14% 
sehingga tidak terkena disinsentif.  Saat ini Bank 
Indonesia tengah melakukan reformulasi kebijakan 
RIM dan RIM Syariah dalam bentuk pelonggaraan 
RIM untuk mendorong fungsi intermediasi bank.

3.3.2. Rasio Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial Syariah

Evaluasi kebijakan Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial (PLM) dan PLM Syariah dilakukan 
antara lain terhadap besaran persentase PLM 
dan PLM Syariah, jenis surat berharga untuk 
pemenuhan PLM dan PLM Syariah, besaran 
persentase surat berharga yang dapat digunakan 
dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia, dan 
waktu pemberlakukan PLM dan PLM Syariah. 
Evaluasi dilakukan sesuai dngan arah kebijakan 
Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain 
kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan 
Indonesia dan/atau kondisi perekonomian global.

PLM syariah ditujukan untuk mencegah 
amplifikasi risiko likuiditas yang bersifat cepat dan 
meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas 
bank. Oleh karena itu, PLM Syariah tak hanya 
sebagai instrumen pengelolaan likuiditas untuk 
menjaga ketahanan likuiditas bank syariah, namun 
juga menjadi instrumen kebijakan makroprudensial 
yang bersifat countercyclical dengan tujuan 
mencegah build-up risiko likuiditas dan materialisasi 
risiko sistemik yang bersumber dari permasalahan 
likuiditas. PLM syariah diterapkan hanya kepada 
BUS. BUS wajib memiliki buffer likuiditas dalam 
bentuk surat berharga syariah (SBIS, SBSN, dan/
atau SukBI) sebesar 4% dari DPK rupiah. PLM syariah 
tidak diterapkan untuk UUS karena pada prinsipnya 
risiko likuiditas UUS dikelola oleh bank induknya. 
PLM syariah dilengkapi dengan opsi fleksibilitas bagi 
BUS untuk dapat merepokan sejumlah tertentu dari 
surat berharga syariah (SBIS, SBSN, dan/atau SukBI) 
yang digunakan untuk pemenuhan PLM syariah. 
Untuk saat ini fleksibilitas PLM syariah sebesar 4%. 

Rasio PLM syariah sepanjang tahun 2019 tetap 
terjaga. Rasio PLM tahun 2019 berada di kisaran 
9,8% - 17,22%, meskipun semakin menurun namun 
jauh di atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 
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Tabel 3.2. Penetapan CCB4% (Grafik 3.13). Adanya penurunan tersebut 
mengindikasikan bahwa kepemilikan surat 
berharga syariah BUS dalam bentuk SBIS, 
SBSN dan SukBI berkurang, namun jumlah 
rasio tersebut relatif masih terjaga sebagai 

penyangga likuiditas yang dipersyaratkan.

3.3.3. Countercyclical Capital Buffer Syariah 

Countercyclical Capital Buffer (CCB) merupakan 
tambahan modal yang berfungsi sebagai 
penyangga untuk mengantisipasi kerugian 
apabila terjadi pertumbuhan pembiayaan 
perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi 
mengganggu stabilitas sistem keuangan. 
Tujuan kebijakan CCB adalah untuk mencegah 
timbulnya atau meningkatnya risiko sistemik 
yang berasal dari pertumbuhan pembiayaan 
perbankan yang berlebihan. Hal ini terkait dengan 
perilaku prosiklikalitas penyaluran pembiayaan 
perbankan yakni meningkat saat periode 
ekonomi ekspansi dan melambat pada periode 
ekonomi kontraksi. 
Besaran CCB bersifat dinamis dengan kisaran 
antara 0% sampai dengan 2,5% dari Aset 
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank. Evaluasi 
terhadap besar CCB tersebut oleh Bank Indonesia 
secara berkala paling kurang satu kali dalam 
enam bulan. Bank Indonesia akan meningkatkan 
besaran CCB pada saat ekonomi sedang ekspansi, 
sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan 
besaran CCB pada saat ekonomi sedang 
kontraksi. Sampai dengan saat ini penetapan 
CCB masih belum berubah dari sejak pertama 
kali instrument ini gunakan sebaga instrument 
makroprudensial oleh Bank Indonesia (Tabel 3.2).

3.3.4. Giro Wajib Minimum Syariah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas 
transmisi kebijakan moneter dalam menjaga 
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, 
pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan 
kebijakan pengaturan Giro Wajib Winimum 
(GWM). Penyempurnaan GWM ini dimaksudkan 
pula untuk mendukung momentum 
pertumbuhan ekonomi domestik di tengah 
perekonomian global yang melambat. 
Penyempurnaan tersebut dituangkan dalam 
bentuk kebijakan yang diarahkan untuk 
menambah ketersediaan likuiditas perbankan 
dalam melakukan pembiayaan. Oleh 
karena itu sepanjang tahun 2019 dilakukan 
penyempurnaan ketentuan GWM sebanyak 
2 (dua) kali, berupa kebijakan penurunan 
besaran GWM dalam rupiah untuk Bank Umum 
Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah 
(BUS). Kebijakan penurunan GWM rupiah 
tahap awal, efektif dilakukan pada  1 Juli 2019 
sebesar 50 bps, sehingga GWM untuk BUS 
dan UUS turun dari sebelumnya 5% menjadi 
4,50%. Meskipun telah dilakukan penurunan 
GWM tersebut, namun BI memandang perlu 
dilakukan penyempurnaan kebijakan lebih 
lanjut untuk menambah ketersediaan likuiditas 
perbankan. Penurunan GWM dilanjutkan 
dengan kembali menurunkan 50 bps, sehingga 
GWM rupiah untuk BUS dan UUS menjadi 
4%. Namun penurunan GWM rupiah tahap 
kedua dimaksud baru mulai berlaku efektif 
pada tanggal 2 Januari 2020. Dengan adanya 
penurunan tersebut, maka ketersediaan 
likuiditas perbankan bertambah sehingga dapat 
mendorong pembiayaan ekonomi. 
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Dalam nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi 
syariah, pencapaian tujuan sosial diupayakan 
secara maksimal dengan menafkahkan 
sebagian harta untuk kepentingan bersama. 
Pada implementasi prinsip dasar ini, zakat, 
infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai 
instrumen keuangan sosial syariah, dapat 
menambah sumber daya publik bagi kegiatan 
perekonomian. Pengelolan ZISWAF yang 
optimal dapat berperan dan berkontribusi 
dalam menjaga dan mendukung pertumbuhan 
ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat (Gambar 3.4).
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Gambar 3.4. Peran Keuangan Sosial Syariah Dalam Perekonomian Indonesia

Pemberdayaan zakat dalam perekonomian 
bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan 
daya beli masyarakat. Zakat akan menggerakan 
sektor konsumsi secara berkesinambungan, 
sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif. Sementara, infak, sedekah, dan 
wakaf apabila dikelola secara produktif, dapat 
meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. 
Oleh karena itu, instrumen keuangan sosial 
syariah tidak hanya merupakan sarana 
peribadatan, namun juga dapat berkontribusi 

dalam menjaga dan menggerakkan ekonomi. 
Menyadari arti penting keuangan sosial syariah 
terhadap pertumbuhan yang inklusif, lembaga 
standarisasi internasional untuk keuangan 
syariah, Islamic Financial Services Board (IFSB) 
telah menyusun catatan teknis (technical 
notes) keuangan inklusif yang juga mencakup 
pemanfaatan keuangan sosial syariah secara 
produktif (Boks 4 Technical Notes Inklusi 
Keuangan Syariah IFSB: Implementasi Integrasi 
Keuangan Komersial dan Sosial Syariah). Namun 
demikian, saat ini realisasi ZISWAF di Indonesia 
masih belum optimal. Zakat misalnya, dari 

potensi sekitar Rp 233,8 triliun, realisasinya 
baru mencapai sekitar 8 triliun (Baznas, 2019). 
Potensi ini terlihat antara lain dari hasil Charities 
Aid Foundation World Giving Index (2018) yang 
menunjukkan bahwa masyakat Indonesia 
bersifat paling dermawan sedunia. Hal ini 
memperlihatkan bahwa di samping aspek 
peribadatan, sisi kultural masyarakat Indonesia 
juga berperan dalam pembentukan potensi 
tersebut. Penguatan peran keuangan sosial ini 
yang dikelola secara profesional dan didukung 
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oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi negara (Gambar 
3.5). Dalam blueprint pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia, sektor keuangan sosial syariah 
menjadi salah satu elemen penting. Keuangan sosial syariah mendukung ketiga pilar blueprint, yaitu: (i) 
Pemberdayaan Ekonomi Syariah; (ii) Pendalaman Pasar Keuangan; dan (ii) Penguatan Riset, Asesmen 
& Edukasi (Gambar 3.6). Kemajuan ekonomi syariah diharapkan dapat sejalan dengan sektor keuangan 
sosial syariah. Untuk mewujudkannya, program pengembangan yang dilakukan antara lain fokus pada 
peningkatan kapabilitas dan transparansi lembaga keuangan sosial syariah. Hal ini penting untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan sosial syariah.  
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Indonesia
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3.4.1. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat

Total pengumpulan dana yang dihimpun oleh OPZ 1 pada tahun 2018 adalah Rp 8,12 triliun atau naik 
30,42% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 6,22 triliun. Dana ini 40,68%  bersumber dari zakat maal-
penghasilan, dan selebihnya berasal dari infak/sedekah tidak terikat2 17,74%, serta zakat fitrah 13,71% 
(Tabel 3.3). Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan penghimpunan sebesar Rp 1,9 triliun pada 
tahun 2018 adalah banyaknya bencana pada tahun tersebut.

Penyaluran dana OPZ pada tahun 2018 mencapai Rp 6,80 triliun, meningkat 39,92% dibandingkan 
tahun 2017 sebesar Rp 4,86 triliun. Dana tersebut disalurkan sebagian besar kepada fakir miskin 
(63,35%) dan fi sabilillah (23,08%). Berdasarkan Allocation to Collection Ratio (ACR)3 yaitu rasio antara 
proporsi dana yang disalurkan dengan dana yang dikumpulkan, maka daya serap ZIS pada tahun 2018 
adalah sebesar 83,77%. Untuk tahun 2019, BAZNAS memproyeksikan pengumpulan dana OPZ sebesar 
Rp 10,17 triliun dan penyaluran sebesar Rp 8,11 triliun. Secara umum, pengumpulan zakat nasional sejak 
17 tahun terakhir secara konstan terus meningkat. Ini mengindikasikan bahwa OPZ telah menjadi 
alternatif penyaluran dana sosial masyarakat, di samping penyaluran secara langsung (Grafik 3.14). 

1 Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang termasuk dalam kategori OPZ ialah BAZNAS, BAZNAS 
Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang memiliki kewajiban 
melaporkan pengumpulan dan pendistribusian kepada BAZNAS.

2 Dana infak/sedekah tidak terikat (ISTT) merupakan dana infak/sedekah yang dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZ secara 
langsung tanpa tujuan-tujuan tertentu dari pemberi dana.

3 Allocation to Collection Ratio (ACR) merepresentasikan efektifitas penyaluran dana zakat OPZ, dengan rincian: < 20%: tidak 
efektif,  20% – 49%: di bawah ekspektasi, 50% – 69%: cukup efektif, 70% – 89%: efektif, dan >89: sangat efektif.

2019* (proyeksi)

Sumber: Baznas (2019)
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3.4.2. Pemanfaatan Wakaf

Luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 
51.155,57 Ha. Berdasarkan pemanfaatannya, 
mayoritas tanah wakaf digunakan untuk 
aktivitas keagamaan, pendidikan, dan kegiatan 
sosial (Grafik 3.15). Sebagian besar tanah wakaf 
yang ada saat ini belum menjadi aset produktif 
yang berperan sebagai sumber penghasilan 
dalam mengembangkan ekonomi umat.

Sumber: SIWAK, Kementerian Agama RI (diakses pada 2 Maret 2020)

Musholla (28,39%)
Masjid (44,39%)
Makam (4,46%)
Sekolah (10,68%)
Pesantren (3,47%)
Sosial Lainnya (8,60%)

380.453 Lokasi
51.155,57 Ha
61,21%

Jumlah Tanah Wakaf
Luas Tanah Wakaf
Serti�kat Tanah Wakaf

Grafik 3.15.  Pemanfaatan Tanah Wakaf

3.4.3. Program Pengembangan Cash Waqf 
Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah 
instrumen penempatan dana wakaf (cash 
waqf) pada instrumen Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung 
program pembangunan sarana sosial oleh 
Pemerintah. Dengan adanya CWLS ini, sektor 
swasta dapat berpartisipasi secara aktif dalam 
pengembangan fasilitas publik oleh Pemerintah 
untuk kemanfaatan secara luas. Keunggulan 
utama CWLS ialah kemanfaatannya yang dapat 
berlipat ganda melalui pengadaan fasilitas 
publik dengan tata kelola yang baik dan tingkat 
risiko rendah, karena dikelola langsung oleh 
Pemerintah. Tambahan lagi, pada CWLS dana 
wakaf dapat bersifat temporer untuk jangka 
waktu tertentu, sehingga kontribusi wakif dapat 
lebih fleksibel.

Secara sederhana, model CWLS adalah: 
(i) penghimpunan dana wakaf uang dari 
wakif (pembayar wakaf) oleh Mitra Nadzhir 
(pengumpul wakaf) untuk kemudian 
dikumpulkan pada BWI sebagai Nadzhir, (ii) BWI 
membeli SBSN dari Kementerian Keuangan 
dengan mekanisme private placement, 

(iii) Kementerian Keuangan menggunakan 
dana wakaf dari SBSN untuk membiayai 
proyek Pemerintah di bidang layanan umum 
masyarakat, (iv) Imbalan SBSN akan diterima 
oleh BWI dan diteruskan kepada Mauquf Alaih 
(penerima manfaat wakaf) mitra Nadzhir. 
Mekanisme lengkap sebagaimana dijelaskan di 
Gambar 3.7. 

Saat ini, penerbitan perdana CWLS senilai Rp 50 
miliar dengan tenor lima tahun masih terbatas 
pada wakif korporasi. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan RI No.139 /PMK. 
08/20184 bahwa pembelian SBSN yang terkait 
dengan pengembangan sukuk negara dengan 
skema investasi sosial (socially responsible 
based investment) adalah minimal sebesar 
Rp50 miliar. Jumlah tersebut jauh dibandingkan 
dengan SBSN non invetasi sosial yang sebesar 
Rp 250 miliar. Ini adalah bentuk dukungan 
pemerintah untuk mengembangan sektor 
keuangan sosial di Indonesia.  

Kupon sukuk hasil penempatan dana wakaf 
diperuntukkan bagi pembangunan retina 
center di rumah sakit berbasis wakaf, RS Mata 
Achmad Wardi, Serang, Banten, yang dikelola 
oleh BWI dan Dompet Dhuafa. Retina Center 
RS Mawardi akan menjadi retina center untuk 
dhuafa pertama di Indonesia.

Sampai dengan Desember 2019, Bank Indonesia 
bersama dengan BWI, Kemenkeu, Forum 
Wakaf Produktif dan Lembaga Keuangan 
Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) 
secara intensif menyiapkan infrastruktur CWLS, 
seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), 
pilot uji coba, hingga marketing kit CWLS untuk 
menarik investor. Koordinasi berbagai pihak 
tersebut diharapkan dapat mengakselerasi 
realisasi CWLS yang akan menjadi milestone 
pengembangan sektor keuangan sosial di 
Indonesia. Instrumen CWLS diharapkan dapat 
menjadi instrumen keuangan baru untuk 
pembiayaan sektor ekonomi Islam di Indonesia.

4  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan 
Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara 
Penempatan Langsung (Private Placement)
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Gambar 3.7. Skema CWLS
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Pada akhir tahun 2018, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SukBI). 
SukBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan underlying 
asset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh Bank 
Indonesia. Penerbitan SukBI merupakan kelanjutan dari langkah reformulasi kerangka 
operasional kebijakan moneter serta menjadi bagian penting dari kerangka dasar 
bauran kebijakan moneter dan makroprudensial syariah Bank Indonesia. Perbedaan 
utama antara Sukuk BI dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah 
penerbitan SukBI memiliki underlying dan bersifat tradable, sedangkan penerbitan 
SBIS tidak memiliki underlying dan bersifat tidak tradable.

SukBI selain berfungsi sebagai instrumen operasi moneter syariah, juga berfungsi 
sebagai instrumen pasar uang syariah. Sebagai instrumen operasi moneter syariah, 
SukBI melengkapi tenor instrumen moneter syariah yang telah tersedia sehingga 
memperkaya instrumen likuid untuk manajemen likuiditas perbankan, sedangkan 
sebagai instrumen pasar uang syariah, SukBI dapat menjadi alternatif dalam 
pengelolaan likuiditas karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable). 
SukBI diterbitkan dengan menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-
tamlik yaitu kontrak syirkah 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian 
porsi (hishshah) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau telah 
jatuh tempo. Porsi (hishshah) BI  dalam SukBI minimal 1 juta rupiah. Bank Indonesia 
membayar imbalan SukBI pada saat jatuh waktu atau sebelum jatuh waktu (dalam hal 
Bank tidak dapat memenuhi kewajiban repo SukBI). Adapun karakteristik SukBI secara 
umum adalah sebagai berikut:

a. Berjangka waktu paling singkat 1 hari dan paling lama 12 bulan;
b. Diterbitkan tanpa warkat (scripless);
c. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
d. Hanya dapat dimiliki oleh bank; 
e. Di pasar perdana hanya dapat dibeli oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha 

Syariah (UUS); 
f. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder; 
g. Dapat dibeli oleh Bank Umum Konvensional (BUK) di pasar sekunder.

Sebagai instrumen moneter syariah, maka SukBI masuk dalam cakupan surat 
berharga syariah yang dapat dipergunakan dalam pemenuhan Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial (PLM) syariah, dapat menjadi agunan Pinjaman Likuiditas Jangka 
Pendek (PLJP) atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS), dan dapat 
menjadi agunan dalam financing facility dan lending facility.

Boks 3.1

Sukuk Bank Indonesia sebagai 
Instrumen Operasi Moneter dan 
Pasar Uang Syariah
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Secara lebih jelas, skema SukBI dapat dijelaskan pada gambar 1. Bank Indonesia 
memiliki 1000 unit surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dijadikan sebagai 
underlying asset untuk menerbitkan SukBI. Selanjutnya, Bank Indonesia menerbitkan 
SukBI berdasarkan penyertaan dana dari investor (dalam hal ini BUS dan/atau UUS) 
sejumlah 999 unit dari underlying asset  tersebut, dan tetap memegang satu unit 
sebagai bagian penyertaan dananya sendiri. Dalam hal ini, telah terjadi penyertaan dana 
bersama (al-musyarakah) antara Bank Indonesia dengan investor dengan kesepakatan 
nisbah bagi hasil terhadap imbalan dari underlying asset yang akan diberikan kepada 
investor. Pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia akan membeli kembali porsi (hishah) 
999 unit dari investor (al-muntahiyah bi al-tamlik) beserta pembayaran imbalan SukBI 
kepada investor.

Sebagai upaya penguatan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah, pada April 2019 
Bank Indonesia melakukan perluasanunderlying asset penerbitan SukBI. Semula SukBI 
hanya menggunakan underlying SBSN. Dengan adanya perluasan, maka underlying 
asset penerbitan SukBI tidak hanya menggunakan SBSN tetapi juga sukuk global yang 
dimiliki Bank Indonesia.

Imbalan SBSN/Sukuk
Global (tenor SukBI)

Sumber: Bank Indonesia; *) Nisbah merupakan salah satu rukun akad musyarakah, tidak harus sama dengan rasio penyertaan dana (syirkah)

Bagi hasil
pemegang sukuk

SukBIBagi penyertaan dana (syirkah) investor 
Contoh: 999 unit 

Bagi penyertaan dana (syirkah) BI Min 1 unit 
terkecil instrumen OPT (Rp 1jt)  

Surat Berharga 
Syariah milik BI 

(Underlying SukBI) 
Contoh: 1000 unit

Porsi (hishah)

Jatuh tempo

Al-muntahiyah
bi al-tamlik

Pembelian
kembali

porsi
(hishah)

Nisbah Bagi hasil*

Gambar 1. Skema Sukuk Bank Indonesia 
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Inklusi keuangan saat ini menjadi prioritas utama bagi regulator dan pembuat kebijakan 
di tingkat global. Menyadari peran penting tersebut, serta potensi keuangan sosial 
syariah dalam inkusi keuangan, Bank Indonesia berinisiatif memasukkan topik integrasi 
keuangan komersial dan sosial syariah dalam cakupan technical notes yang disusun 
IFSB, sekaligus memimpin proses penyusunannya. Pedoman implementasi keuangan 
sosial syariah dalam technical notes keuangan iklusif ini memang menjadi topik khas 
utama dan merupakan kontribusi besar dalam kancah regulasi keuangan syariah global. 
Dengan adanya pedoman ini, diharapkan peran keuangan sosial syariah dalam inklusi 
keuangan, serta pemerataan pertumbuhan secara umum, dapat menjadi lebih optimal.

Technical Notes (TN) ini bertujuan untuk memberikan pedoman tata kelola dan 
pengaturan sektor keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, 
termasuk asesmen risiko dan biaya bagi lembaga regulator dan supervisor. TN ini 
menggarisbawahi pentingnya inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan, serta perannya dalam mendorong 
perkembangan aktifitas keuangan mikro syariah. 

TN IFSB ini mencakup, namun tidak terbatas pada, (i) Prinsip Panduan Manajemen Risiko 
bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS); (ii) Prinsip Panduan Tata Kelola bagi LKS; (iii) 
Prinsip Panduan Pelaksanaan Usaha bagi LKS; (iv) Prinsip Panduan Sistem Pengaturan 
Syariah bagi LKS; dan (v) Prinsip Panduan Manajemen Risiko Likuiditas bagi LKS. 
Sehingga, 3 bagian dalam TN ini secara khusus membahas pedoman prudensial untuk 
tiga aktifitas utama inklusi keuangan syariah dan keuangan mikro, yaitu pembiayaan, 
penyimpanan, dan investasi (equity-based financing). 

Secara esensial, ketika konsep inklusi keuangan dan keuangan mikro telah selaras 
dengan tujuan syariah, maka prinsip pengaturan kesesuaian (compliance) syariah-
lah yang menjadi pembeda antara jasa keuangan syariah dengan jasa keuangan 
konvensional. Kesesuaian tersebut antara lain mencakup aktifitas yang diperbolehkan, 
kontrak, advisory dan pelaporan, mekanisme dan operasional produk, sumber 
pendanaan, pengaturan kehati-hatian (prudensial) dan resolusi sengketa, serta 
pertimbangan lainnya. 

Keuangan Sosial Syariah

Aktifitas keuangan sosial dalam keuangan syariah dapat diturunkan menjadi 2 (dua) 
komponen yang saling berkaitan: (i) instrumen solidaritas sosial, dan (ii) institusi 
keuangan sosial. “Instrumen solidaritas sosial” adalah pada level “kontrak”, dan, pada 
TN ini, istilah tersebut mengacu pada mekanisme syariah yang memungkinkan 
dilakukannya aktifitas keuangan sosial. Terdapat beberapa instrumen yang didefinisikan 

Boks 3.2

Technical Notes Inklusi Keuangan Syariah 
Islamic Financial Services Board (IFSB): 
Implementasi Integrasi Keuangan Komersial 
dan Sosial Syariah
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solidaritas sosial dalam Islam, diantaranya sedekah, waqf, dan qard hassan. 

TN IFSB ini menyadari bahwa instrumen solidaritas sosial dalam keuangan syariah 
dapat berperan penting dalam mendukung inisiatif inklusi keuangan. Dalam hal 
memperpanjang tenor pembiayaan, qard hassan adalah instrumen yang tepat bagi 
inklusi keuangan dengan memungkinkan segmen yang layak untuk mendapat pinjaman 
tanpa biaya. Di antara instrumen lainnya, sedekah dapat digunakan untuk berbagai 
tujuan dalam aktifitas inklusi keuangan, termasuk membantu keringanan hutang 
bagi klien yang benar-benar gagal (default). Meringankan beban hutang merupakan 
amalan utama dalam Islam, dalam hal ini sedekah dapat menyediakan sumber bantuan 
keuangan bagi nasabah kegiatan inklusi keuangan syariah. Pada akhirnya, wakaf 
merupakan instrumen yang multifungsi karena terikat pada ketentuan perjanjian waqf 
dan pengembalian atas dana pokok wakaf dapat digunakan untuk seluruh tujuan di atas. 

Potensi keuangan sosial syariah dalam mencapai tujuan inklusi keuangan secara umum 
belum banyak tergali dan dimanfaatkan. Hal ini antara lain dilatari persepsi bahwa 
keuangan sosial hanya diperuntukkan bagi tujuan keagamaan/amal dan tidak dapat 
digunakan untuk aktifitas produktif. Integrasi keuangan sosial dengan aktifitas komersial 
dapat mengembangkan semangat kewirausahaan yang merupakan kunci transisi untuk 
keluar dari lingkaran kemiskinan. 

Modality untuk Integrasi Komersial

TN IFSB ini mengusulkan integrasi keuangan sosial syariah ke dalam industri jasa 
keuangan komersial syariah melalui dua mekanisme: (i) utilisasi instrumen solidaritas 
sosial Islam secara langsung “onbalance sheet” untuk pendanaan oleh penyedia jasa 
keuangan; dan (ii) partnership dengan institusi keuangan sosial syariah untuk men-
support aktifitas inklusi keuangan oleh penyedia jasa keuangan. 

Integrasi langsung mensyaratkan penyedia LKS memasukkan keuangan sosial syariah 
ke dalam neraca dan mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan keuangan inklusif 
(Tabel 1). Penyedia jasa keuangan akan terlibat untuk menawarkan dan memasarkan 

Sumber: Bank Indonesia

Portofolio Keuangan Inklusif
(murabahah, musharakah, qard, ijarah, dll.)

Dana Keuangan Sosial SyariahI
(wakaf, qard, sedekah)

ASET PROFIL PEMBIAYAAN

Cash Rekening Tabungan

Pembiayaan Rekening Rekening Investasi
Investasi Rekening Pembiayaan lainnya
Lain-lain

Investasi jangka panjang Pembiayaan jangka panjang
Aset Tetap Ekuitas dan reserve

Tabel 1. Integrasi Langsung Keuangan Sosial Syariah ke dalam Industri Jasa Keuangan Komersial Syariah 
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rekening berbasis sedekah, wakaf, dan qard hassan. Dana yang ditempatkan pada 
rekening sedekah dapat digunakan untuk membantu keringanan hutang, dan dapat 
dicairkan bagi nasabah gagal bayar. Untuk menghindari kegagalan yang disengaja, 
ketersediaan instrumen tersebut tidak diinformasikan kepada nasabah. Jika terdapat 
surplus, tidak ada pembatasan untuk menginvestasikan pengembalian, dengan 
ketentuan hanya diinvestasikan pada produk syariah dan keuntungan yang didapat 
digunakan hanya untuk kegiatan sosial. 

Berbeda dengan sedekah, deposito wakaf tunai perlu diinvestasikan dan hanya 
keuntungan yang didapat dari dana wakaf yang dapat digunakan untuk kegiatan 
sosial. Penawaran instrumen ini harus secara spesifik menyebutkan bahwa keuntungan 
dapat digunakan, untuk mendukung kegiatan keuangan inklusif baik keringanan/
pembebasan hutang, keringanan biaya, maupun perpanjangan tenor microfinancing 
qard hassan. 

Karakteristik qard hassan yang mewajibkan pengembalian secara penuh berimplikasi 
baik pada pengaturan prudensial maupun non-prudensial, sehingga dipandang 
kurang mendukung inklusi keuangan dibandingkan instrumen lain. Meski demikian, 
LKS dapat mempertimbangkan perpanjangan pembiayaan qard hassan melalui 
kombinasi dengan deposito keuangan sosial lain untuk memitigasi risiko gagal bayar, 
dan menutupi biaya administrasi. Pada skema tersebut, integrasi pihak ketiga dilakukan 
ketika LKS tidak memiliki deposito keuangan sosial pada neraca, melainkan melalui 
pihak ketiga seperti institusi keuangan sosial syariah (Tabel 2).

Sumber: Bank Indonesia

ASET PROFIL PEMBIAYAAN

Cash Rekening Tabungan
Pembiayaan Rekening Rekening Investasi
Investasi Rekening Pembiayaan lainnya
Lain-lain
Portofolio Keuangan Inklusif 
(o� -balance sheet) keuangan sosial Syariah
menjamin dan mensubsidi penerimaan

Investasi jangka-panjang
Aset tetap

RPSIA untuk Keuangan Inklusif

Pembiayaan jangka-panjang
Ekuitas dan reserve

Tabel 2. Integrasi Melalui Pihak Ketiga
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Regulasi dan Pengawasan

Dalam integrasi dengan pihak ketiga terdapat pertimbangan kredibilitas 
komitmen. Dalam regulasi perbankan, jaminan pihak ketiga merupakan 
subyek risiko yang didasarkan pada credit rating guarantor. Secara umum, 
institusi keuangan sosial tidak memiliki rating dan belum terdapat mekanisme 
untuk mengukur rating dari institusi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, TN ini 
merekomendasikan adanya pembobotan risiko di bawah otoritas lembaga terkait 
yang berwenang, sperti misalnya otoritas wakaf ataupun kementerian yang 
menangani. 

Pengaturan prudensial merupakan aspek penting berikutnya dalam TN ini. Bagi 
LKS yang telah diatur secara prudensial, memiliki portofolio keuangan inklusif pada 
sisi aset tidak berimplikasi pada pengaturan prudensial jika dilandasi secara penuh 
oleh sumber pendanaan keuangan sosial syariah (sedekah dan wakaf). Sedekah 
dan wakaf tidak memerlukan repayment sehingga tidak terpapar risiko kredit, 
operasional, maupuan likuiditas. Namun demikian, mengingat dana wakaf secara 
jangka panjang harus dipelihara keutuhan nilainya, maka LKS tetap harus menjaga 
prinsip kehatia-hatian dalam mengelola dana tersebut (Tabel 3).

Fungsi utama dari integrasi pihak ketiga yaitu LKS dapat memanfaatkan 
pengalamannya dalam asesmen creditworthiness nasabah dalam melakukan 
screening serta identifikasi kelayakan. Selain itu, integrasi mealui pihak ketiga juga 
meniadakan administrasi dan prosedur pengaturan tambahan yang diperlukan 
dalam skema utilisasi langsung “on-balance sheet”. Di sisi lain, institusi keuangan 
sosial syariah dapat fokus pada kegiatan penggalangan dana dan memanfaatkan 
jaringan LKS yang luas. 

Sumber: Bank Indonesia

INSTRUMEN (ON BALANCE SHEET)  PROFIL RISIKO

Rekening sedekah dan wakaf (penuh)
Rekening sedekah dan wakaf (sebagian)
Deposito wakaf tunai temporer
Deposito wakaf tunai (perpetual)

Tidak berisiko kredit, operasional, maupun likuiditas
Risiko kredit dan operasional, tidak berisiko likuiditas

Risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar
Tidak berisiko likuiditas

Tabel 3. Pengaturan Prudensial
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Bab 4

Edukasi dan 
Sosialisasi Ekonomi 
dan Keuangan 
Syariah

Salah satu program kerja dalam pilar ketiga Blueprint Pengembangan Ekonomi 
Dan Keuangan Syariah adalah edukasi ekonomi dan keuangan syariah. Indikator 
keberhasilan pelaksanaan edukasi tersebut tercermin pada tingkat literasi 
masyarakat terhadap konsep dan prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. 
Semakin tinggi tingkat literasi syariah maka semakin besar pula permintaan 
masyarakat terhadap jasa dan produk berbasis syariah. Di lain sisi, semakin tinggi 
kompetensi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah, semakin besar peluang 
Indonesia untuk menjadi pemain aktif dalam penyediaan kebutuhan sektor ini. 
Hal inilah yang mendasari mengapa fungsi edukasi termasuk sosialisasi, antara 
lain melalui penyelenggaraan ISEF dan FESyar, memegang peranan penting dan 
menjadi bagian dari strategi utama dalam upaya pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah.
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Untuk mendukung peningkatan literasi 
terhadap ekonomi dan keuangan syariah, 
Bank Indonesia melaksanakan edukasi melalui 
jalur formal dan non formal serta sosialisasi 
mengenai ekonomi dan keuangan syariah. 
Edukasi melalui jalur formal diantaranya 
dilakukan melalui peran aktif BI dalam 
perumusan standarisasi Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) Program Studi S1 Ekonomi 
Syariah/Islam, penyediaan buku-buku referensi, 
dan video e-learning mengenai ekonomi dan 
keuangan syariah untuk siswa tingkat SD, SMP/
SMA dan Perguruan Tinggi/Masyarakat Umum. 

Edukasi melalui jalur non formal dilakukan 
melalui sosialisasi, kampanye massal, seminar, 
workshop, dan talkshow. Sejak tahun 2014 Bank 
Indonesia secara rutin menyelenggarakan 
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF 
merupakan event tahunan yang terdiri dari 
dua kegiatan utama, yaitu Sharia Economic 
Forum dan Sharia Fair. Kegiatan forum terdiri 

Riset dan
Asesmen

Edukasi

Formal

Indeks Literasi Syariah

Non Formal
Kelembagaan

Pilar III

Penguatan Riset,
Asesmen, dan Edukasi

Kebijakan Eksyar

Koordinasi dan Kerjasama

Capaian Pembelajaran Lulusan

Buku Referensi Pendidikan

FESyar

ISEF

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4.1 Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

dari seminar/workshop, sedangkan Sharia Fair 
merupakan outlet bagi pelaku usaha industri 
halal, pesantren, lembaga keuangan, dan 
lembaga terkait. Selain penyelenggaraan ISEF 
yang berskala nasional dan internasional, Bank 
Indonesia juga menyelenggarakan Festival 
Ekonomi Syariah (FESyar) yang merupakan 
kegiatan sejenis ISEF yang berskala regional dan 
nasional serta merupakan kegiatan road to ISEF.

Berbagai program edukasi dan sosialisasi 
dilakukan Bank Indonesia diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan 
kompetensi masyarakat terhadap ekonomi 
dan keuangan syariah. Salah satu cara untuk 
mengetahui hasil implementasi program 
dimaksud adalah melalui survei indeks literasi 
syariah. Hasil dari survei literasi syariah juga 
dapat digunakan untuk menentukan strategi 
yang tepat dalam melaksanakan edukasi dan 
sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah pada 
periode selanjutnya.
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4.1
Capaian Pembelajaran Lulusan 
Program Studi S1 Ekonomi 
Syariah/Islam

Edukasi melalui jalur formal bertujuan 
meningkatkan kompetensi Sumber Daya Insani 
(SDI) yang akan menjadi pelaku ekonomi dan 
keuangan syariah. Bank Indonesia menginisiasi 
perumusan standarisasi CPL Program Studi S1 
Ekonomi Syariah/Islam. Urgensi penyusunan 
CPL ini memperhatikan pentingnya 
peningkatan kualitas SDM dan pemahaman 
masyarkat sebagai salah satu kunci utama 
pengembangan ekonomi dan keuangan syriah. 
Hal ini juga didukung dengan fakta semakin 
tingginya supply SDM dengan latar ekonomi 
syariah/Islam namun dengan kompetensi yang 
belum optimal. Hal ini terjadi karena belum 
adanya alignment yang baik antara kurikulum 

Gambar 4.2 Program Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

program studi ekonomi syariah/Islam dengan 
kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh 
dunia kerja.
Penyusunan CPL dilakukan Bank Indonesia 
bekerja sama dengan asosiasi Perguruan 
Tinggi, yaitu AFEBIS (Asosiasi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam) dan APSEII (Asosiasi 
Program Studi Ekonomi Islam Indonesia) serta 
mempertimbangkan masukan dari otoritas 
yang terkait, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian 
Agama. Naskah akademik rumusan CPL 
telah disampaikan kepada Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta 
Kementerian Agama pada April 2018.

Sumber: Bank Indonesia

Penyiapan generasi masa depan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia:
Bank Indonesia mengembangkan kurikulum PT bekerjasama dengan AFEBIS (Asosiasi Fakultas 
Ekonomi & Bisnis Islam) dan APSEII (Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia).

Sikap1)

CPL Prodi Ekonomi Islam/Syariah Strata S1:
Sesuai SN-DIKTI dengan tambahan internalisasi nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam.
Sesuai SN-DIKTI.
dan  4) disurumuskan oleh forum prodi sesuai kebutuhan 
kompetensi prodi dengan referensi dari cakupan Blueprint 
EKSyar BI

Pengesahan & Persetujuan 
Kemenristekdikti

1)

2)
3)

Keterampilan Umum2)

Pengetahuan3)

Keterampilan Khusus4)

Visi Keilmuan, 
benchmark Internasional

Blueprint EKSyar BI

Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) Prodi S1 
Ekonomi Syariah/Islam

Standar Kompetensi Lulusan 
(SKL) Prodi S1 Ekonomi 

Syariah/Islam

Menjadi rujukan 170 
Prodi S1 Ekonomi 

Syariah/Islam

Menjadi referensi 290 
Prodi terkait lainnya

Kerangka Kuali�kasi
Nasional Indonesia (KKNI)

Tracer Study: Kebutuhan
Industri, profesional, sosial
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Peningkatan SDI melalui jalur pendidikan 
formal juga dilakukan Bank Indonesia melalui 
penyediaan buku-buku referensi. Pada tingkat 
Perguruan Tinggi, Bank Indonesia menyusun 
tiga buku referensi, yaitu “Pengelolaan Zakat 
yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa 
Negara”, “Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola 
yang Efektif”, dan “Usaha Mikro Islami”. 

Untuk mendukung implementasi buku tersebut 
di Perguruan Tinggi, BI melaksanakan kegiatan 
Training of Trainer. Sampai dengan tahun 

Sumber: Bank Indonesia

4.2
Buku Referensi Pendidikan 
Dasar, Menengah dan 
Perguruan Tinggi Syariah/Islam

Gambar 4.3 Buku Referensi Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi

2019 telah dilaksanakan Training of Trainer 
di delapan Perguruan Tinggi. Pada tingkat 
pendidikan menengah, Bank Indonesia telah 
menyusun buku referensi Ekonomi Syariah 
untuk Siswa SMA. Penyusunan buku dilakukan 
bekerjasama dengan Asosiasi Guru Ekonomi 
Indonesia (AGEI). Selain materi edukasi berupa 
buku, Bank Indonesia juga membuat video 
e-learning mengenai ekonomi dan keuangan 
syariah untuk siswa tingkat SD, SMP/SMA dan 
Perguruan Tinggi/Masyarakat Umum.
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Gambar 4.4 Lokasi Training of Trainer Buku Referensi Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi

Sumber: Bank Indonesia
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Selama tahun 2019, Bank Indonesia telah 
melakukan beberapa penelitian dan kajian 
ekonomi dan keuangan syariah. Penelitian 
dan kajian ini bertujuan untuk: (i) mendukung 
pencapaian visi dan misi khususnya pilar-
pilar pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah Bank Indonesia, (ii) menjadi dasar bagi 
penyusunan regulasi atau pengaturan pasar 
keuangan syariah, (iii) meningkatkan literasi dan 
pemahaman publik terhadap ilmu ekonomi 
dan keuangan syariah, dan (iv) melengkapi 
penelitian ilmiah yang dilakukan para akademisi 

4.3
Penelitian dan Kajian

dan pelaku ekonomi dan keuangan syariah. 
Penelitian dan kajian tersebut dilakukan tidak 
hanya oleh para peneliti Bank Indonesia, namun 
juga oleh lembaga penelitian di perguruan 
tinggi melalui kerjasama dan bantuan 
penelitian. Beberapa area penelitian dan kajian 
yang telah dilakukan yaitu keuangan sosial 
Islam, fintech syariah, sukuk untuk pembiayaan 
infrastruktur, indikator aktivitas usaha syariah, 
dan indeks imbal hasil sektor riil. Hasil penelitian 
dan kajian dimaksud antara lain: 

No Topik Penelitian dan Kajian

1 Indikator Aktivitas Usaha Syariah Sebagai Proksi Awal Indikator PDB Syariah

2 Keterkaitan Indikator Return Sektor Riil Dengan Variabel Makroekonomi

3
Asesmen Pengaturan Produk Halal Indonesia dalam Mendukung Perdagangan dengan Negara-

Negara Timur Tengah.

4 Pemanfaatan Sukuk untuk Pembiayaan Infrastruktur

5 Model-Model Pengembangan Wakaf Produktif.

6
Islamic Social Impact Investment: Usulan Pengaturan dan Tata Kelola Islamic Fintech untuk 

Philantrophy (IFP)

7 The Integration of Islamic Social and Commercial Finance for Inclusive Growth1

8 Designing Micro-fintech Models for Islamic Micro Financial Institution in Indonesia

Tabel 4.1 Topik Penelitian dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2019

1 Riset ini merupakan research grant yang diberikan Bank Indonesia kepada peneliti eksternal.
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Selain penelitian dan kajian di internal Bank Indonesia tersebut, terdapat juga publikasi penelitian 
ilmiah para peneliti Bank Indonesia di publikasi ilmiah domestik dan internasional tahun 2019 seperti:

No Judul Paper Publikasi Internasional Keterangan

1 Islamic Hedging for Pilgrimage Funds: 
Case of Indonesia

Qualitative Research in Financial 
Markets, Emerald Journal Series 
(England) 

Scopus index (Q3), ISSN: 
1755-4179

2 Investment Decisions in the Interbank 
Money Market Based on Islamic 
Principles

Journal Opcion (Venezuela) Scopus index (Q3), ISSN: 
1012-1587

3 Sukuk Model for Islamic Monetary 
Instrument in Indonesia 

Journal of Economic Cooperation 
and Development (Organization of 
Islamic Cooperation-OIC) 

Scopus index (Q4), ISSN 
13087800

4 Optimal Hajj Funds Management by 
Islamic Banks 

Journal Etikonomi – UIN Syarif 
Hidayatullah 

Ristekdikti (Sinta 2)

5 Islamic Economics: Principles and 
Analysis (chapter contribution) 

International Sharia Research 
Academy (Bank Negara Malaysia) 

Text book – 814 pages (ISBN 
978-967-16568-2-2) 

6 Infrastructure Financing through 
Islamic Finance in the Islamic 
Countries (chapter contribution)

Committee for Economic 
and Commercial Cooperation 
(COMCEC) – Organization of Islamic 
Cooperation (OIC)

Report book – 228 pages 
(ISBN 978-605-7519-15-3)

7 Role of Islamic banks in Indonesian 
banking industry: an empirical 
exploration

Pacific Basin Finance Journal Scopus index (Q1)

ISSN: 0927-538X

8 The orientation of microfinance 
regarding group-lending strategy: 
Delphi and analytic network process 
evidence

Pertanika Journal of Social Sciences 
and Humanities

Scopus index (Q3)

ISSN 0128-7702 (Print); 
e-ISSN 2231-8534 (Online)

Aktivitas penelitian, kajian dan publikasi penelitian tersebut telah meningkatkan kualitas 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia, meningkatkan engagement 
(partisipasi) berbagai pihak dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan sekaligus 
mendukung penelitian yang juga aktif dilakukan oleh akademisi dan peneliti di perguruan tinggi.

Tabel 4.2 Publikasi Penelitian dan Kajian pada Jurnal Nasional dan Internasional



76 Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

Sebagai wujud implementasi dari pilar 
ketiga Blueprint Pengembangan Ekonomi 
dan Keuangan Syariah, khususnya edukasi 
non-formal dan sosialisasi, Bank Indonesia, 
bekerjasama dengan berbagai stakeholders, 
menginisiasi sebuah event ekonomi dan 
keuangan syariah bertajuk ISEF. Event 
ini diharapkan dapat mempercepat 
perkembangan ekonomi dan keuangan syariah 
di Indonesia serta mendukung pencapaian 
Indonesia sebagai pusat rujukan global dalam 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 
dunia. 

ISEF pertama dilaksanakan pada tahun 
2014. Pada ISEF 2014-2019 dilaksanakan 
serangkaian forum yang bersifat nasional 
dan internasional. Forum internasional pada 
ISEF 2014-2018 lebih menitikberatkan pada 
area yang terkait keuangan sosial syariah. 
Pada tahun 2019, terdapat perluasan cakupan 
forum internasional yang menjadi rangkaian 
kegiatan ISEF. Perluasan cakupan tersebut 
berupa pengadopsian beberapa kegiatan fora 

internasional pada ISEF 2019. Perluasan ini 
sejalan dengan tujuan ISEF yaitu merealisasikan 
visi pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah Indonesia menjadi pusat ekonomi dan 
keuangan syariah di dunia. Selain itu, dengan 
pelaksanaan kegiatan fora internasional, 
diharapkan Indonesia dapat berperan sebagai 
akselerator untuk inisiatif pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah internasional 
dalam rangka menjawab tantangan global saat 
ini. 

Perkembangan ISEF dapat dilihat dari 
perkembangan tujuan utama ISEF dari tahun 
ke tahun. Perkembangan tujuan ini semakin 
mempertegas posisi ISEF sebagai salah satu 
event syariah yang dipandang di kancah 
internasional. Evolusi ini pada dasarnya sejalan 
dengan tahapan pelaksanaan Blueprint 
Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank 
Indonesia. Adapun perkembangan tujuan 
ISEF dari 2014 sampai 2020 dapat dilihat pada 
ilustrasi berikut. 

Keberadaan Indonesia sebagai center of excellence pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah global
Kerja sama yang lebih luas dengan lembaga internasional
Menjadikan Indonesia sebagai pusat halal value chain dunia melalui 
penguatan outlet pasar global untuk produk-produk halal dunia

1.

2.
3.

Sumber: Bank Indonesia

2014-2018 2019-2020

Establishing a solid ground national and 
international cooperation

Leading national and
International initiatives

Indonesia as center of excellence of Islamic 
economic and �nance development

Realisasi pengembangan model pemberdayaan usaha syariah berbasis 
komunitas, seperti pesantren, UMKM Syariah, Ormas, dll.
Referensi pengembangan instrumen moneter syariah
Referensi pengembangan tata kelola pada sektor keuangan sosial
Perhatian masyarakat terhadap keilmuan ekonomi dan keuangan 
syariah

1.

2.
3.
4.

4.4
Indonesia Sharia Economic 
Festival (ISEF)

Gambar 4.5 Perkembangan Pelaksanaan ISEF
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Sejalan dengan tujuannya, tema ISEF pun 
terus berkembang dari tahun ke tahun. 
Perkembangan tema ini menyesuaikan 
dengan kebutuhan pengembangan industri 
syariah Indonesia serta peningkatan daya 
saing Indonesia di kancah syariah global. 
Hal ini dapat dilihat dari tema yang diangkat 
pada 1st ISEF yaitu pembangunan kerja sama 
dalam pengembangan potensi ekonomi dan 
keuangan syariah di Indonesia. Pemilihan tema 
ini menunjukkan Bank Indonesia memberikan 
perhatian yang besar dalam pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah melalui 
pelaksanaan ISEF. Berikut adalah ilustrasi tema 
yang diangkat, mulai ISEF 2014 sampai dengan 
ISEF 2020 yang akan datang. 

Gambar 4.7 Event Ekonomi dan Keuangan Syariah di Berbagai Negara

Sumber: Bank Indonesia

ISEF 2014

Visi: 
Indonesia as a Global Reference

for Islamic Economic and Finance Development

“Establishing a solid 
ground of national 
and International 
cooperations on 

islamic economics 
and �nance.”

ISEF 2015

“Empowering 
Islamic Economic 

and Finance for the 
Prosperity of the 

Nations.”

ISEF 2016

“Leading Roles in 
the Development of 
Islamic Economics 

and Finance to 
Achieve Prosperity 

of the Nation.”

ISEF 2017

“Fostering Inclusive 
Economic Growth 

and Improving 
Resiliency through 

Closer Collaboration 
and Coordination.”

ISEF 2018

“Strengthening 
National Economic 

Growth: The Creation 
of Halal Value Chains 

and Innovative 
Vehicles.”

ISEF 2019

“Embracing Sharia 
Economics as a 

New Engine 
towards better & 

sustainable 
Growth.”

Sumber: Bank Indonesia

Berbagai Event Syariah Berskala Internasional

Halal Expo London

Halal Hanover, Jerman

Albanian Halal Expo

ISDB Annual Meeting
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India Int. Halal Expo

Russia Islamicworld Kazan Summit Halal Trade Expo, KorSel
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Halal Expo Summit, AS

Taiwan Int. Halal Expo

Malaysia Int. Halal Showcase

India Foodex

Indonesia Sharia Economic Festival

Muslim Fashion Festival

Gulfood Dubai

Gambar 4.6 Tema ISEF dari Tahun ke Tahun

Pelaksanaan kegiatan ISEF menjadi upaya 
untuk memperkuat posisi Indonesia dalam 
pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah global. Hal ini dilakukan melalui 
kerjasama yang intensif dengan lembaga-
lembaga internasional seperti Islamic Financial 
Services Board (IFSB), International Islamic 
Financial Market (IIFM), Organisation of 
Islamic Cooperation (OIC), dan lembaga 

internasional lainnya. Selain itu, pelaksanaan 
ISEF juga melibatkan kementerian/lembaga 
negara dan pihak terkait dalam kepanitiaan 
ISEF. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan sense of belonging terhadap 
ISEF. Sense of belonging dari berbagai pihak 
tersebut diharapkan dapat memperkuat 
posisi ISEF sebagai suatu event internasional 
yang akan menempatkan Indonesia sebagai 
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pusat rujukan pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah global. Saat ini ISEF masuk 
dalam kalender event ekonomi dan keuangan 
syariah internasional bersama event syariah 

yang diselenggarakan negara lain.

Pelaksanaan 6th Indonesia Sharia 
Economic Festival (ISEF) 2019

Tema ISEF ke-6 tahun 2019 adalah “Embracing 
Sharia Economic as New Engine Towards 
a Better and Sustainable  Growth” dengan 
penekanan pada penguatan program 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 
Indonesia sebagai motor penggerak akselerasi 
pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemilihan 
tema ini bertujuan untuk mendudukan 
posisi Indonesia di dunia internasional dalam 
menginisiasi program-program pengembangan 
dan keilmuan ekonomi syariah global. ISEF 2019 
dilaksanakan di Jakarta, 12-16  November 2019.

ISEF 2019 merupakan ISEF yang pertama kali 
dilaksanakan di Jakarta. Penetapan Jakarta 
sebagai lokasi ISEF ke-6  karena Jakarta 
dinilai merupakan pusat hub internasional 
di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya 
meningkatkan posisi ISEF sehingga masuk 
dalam kalender event ekonomi dan keuangan 
syariah internasional. Sementara itu, penetapan 
Surabaya sebagai lokasi ISEF 2014-2018 
dengan pertimbangan Provinsi Jawa Timur 
dinilai sebagai daerah yang memiliki jumlah 
pesantren dan santri yang besar di Indonesia. 
Dalam kaitannya dengan kemandirian ekonomi, 
pesantren memiliki potensi ekonomi umat yang 
cukup besar.

ISEF 2019 terdiri dari lima agenda utama, yaitu 
adalah International summit/conference/ 
workshop; pameran/exhibition; international 
showcase; business matching, business 
coaching, dan business deals; serta opening 
ceremony dan closing ceremony ISEF 2019. 
Adapun rincian dari masing-masing kegiatan 
adalah sebagai berikut:

a. International Summit/Conference/
Workshop

Terdapat 26 agenda international summit/

conference/workshop dengan rincian 10 
international conference and summit, 6 
workshop, serta 10 kegiatan forum nasional 
dan internasional. Kegiatan yang bertaraf 
internasional ini dihadiri oleh 9.231 peserta. 
Beberapa agenda internasional yang 
dilaksanakan pada ISEF 2019 adalah IFSB 
Summit, Global Halal Dialogue, International 
Hajj Conference,  OIC International Forum, 
ADFIMI Forum on Islamic Structured Finance, 
INHALIFE Conference, IFSB Executive 
Committee Meeting, dan kegiatan lain.

Adapun resolusi dan kesepakatan dari hasil 
forum syariah adalah:

1) Dalam memanfaatkan kemajuan 
teknologi, industri keuangan syariah perlu 
berkolaborasi lintas sektoral sehingga jasa 
keuangan yang ditawarkan dapat lebih 
kompetitif.

2) Otoritas dapat memantau dan saling 
berkolaborasi agar regulasi yang dihasilkan 
dapat mendukung perkembangan inovasi, 
tanpa mengorbankan aspek perlindungan 
konsumen.

3) Urgensi rumusan leading initiatives, dalam 
konteks ekosistem sehingga dibutuhkan 
kolaborasi ke depan yang disepakati 
bersama, terutama antar negara yang 
ekosistem syariahnya maju dengan negara 
yang masih mengembangkan ekosistem 
syariah.

4) Deklarasi 110 pimpinan pondok pesantren 
untuk menciptakan holding pesantren.

b. International Showcase

Kegiatan ini diikuti oleh 94 partisipan yang 
dibagi menjadi 9 area berdasarkan klasifikasi 
model kegiatan masing-masing partisipan. 
Kegiatan ini diikuti partisipan dari berbagai 
institusi, kementerian/lembaga, ormas Islam, 
UMKM, pesantren, dan korporasi. International 
showcase ini ditampilkan dengan tema 
Indonesia Incorporated untuk menunjukkan 
kesiapan Indonesia di berbagai sektor sebagai 
pusat pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah dunia.  
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c. Pameran/exhibition

Pelaksanaan pameran syariah diikuti oleh 238 
peserta yang terdiri dari 12 area, antara lain 
island industri kreatif syarian Indonesia, pondok 
pesantren, produk makanan dan minuman, dan 
fesyen muslim. . Volume transaksi pada kegiatan 
exhibition selama ISEF 2019 sebesar Rp38,72 
Miliar.  Prosestransaksi pembayaran pada 
ISEF 2019 dilakukan secara non tunai dengan 
menggunakan QRIS (QR Code Indonesia 
Standard). 

Pada area exhibition juga terdapat talkshow 
yang mengangkat tema sustainable finance 
termasuk wakaf, wisata halal, makanan dan 
fesyen. Talkshow yang dilaksanakan pada 13-
16 November 2019 dihadiri oleh 14.957 orang. 
Jumlah tersebut termasuk pengunjung yang 
menghadiri kegiatan Hijrah Fest pada 16 
November 2019. Selain itu, kegiatan lelang wakaf 
pada 13 November berhasil mengumpulkan 
dana sebesar Rp2,96 milyar. Dana tersebut akan 
dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit 

dan proyek-proyek wakaf produktif. 

d. Business Matching, Business Coaching, 
dan Business Deals

Kegiatan ini mempertemukan pelaku usaha 

dengan buyer dari luar negeri. Kesempatan 
mengikuti kegiatan business matching 
diberikan kepada seluruh peserta exhibition. 
Pada kegiaran ini, peserta exhibition 
dipertemukan dengan 25 orang buyer dari 
Thailand, Malaysia, Singapura, UAE, Saudi Arabia, 
Lebanon, dan Indonesia. Realisasi business 
matching yang dilakukan melalui table top 
meeting ini mencapai Rp31,6 miliar. Berikut 
adalah rincian transaksi berdasarkan negara asal 
buyer.

Business deals merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk menfasilitasi proses 
kesepakatan antara kedua belah pihak yang 
dituangkan dalam bentuk kesepakatan 
tertulis yang ditandatangani bersama. 
Kesepakatan tertulis tersebut dapat berupa 
kesepakatan kerjasama, kontrak pemesanan, 
maupun MoU. Terdapat 40 kesepakatan yang 
ditandatangani bersama selama 13-15 November 
2019. Sementara itu, total nilai hasil business 
deals mencapai Rp 24,48 Triliun meningkat 
dibandingkan dengan capaian ISEF 2018 yang 
lalu senilai Rp 7,2 Triliun.

Fasilitasi business coaching terutama ditujukan 
untuk memberikan kesempatan kepada pelaku 

Sumber: Bank Indonesia

Area Exhibition ISEF 2019
238 Peserta

Makanan dan Minuman

ZISWAF

Wisata Halal

Pondok Pesantren

FashionKerajinan Tangan

Kopi Nusantara

Agroteknologi

Financial Technology

Edukasi

Rp

Gambar 4.8 Area Booth Exhibition ISEF 2019
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usaha dalam upaya meningkatkan kualitas 
produk barang dan jasa. Dalam hal ini, seluruh 
pelaku usaha termasuk seluruh binaan Bank 
Indonesia (IKRA dan Non IKRA, pesantren) 
memiliki kesempatan untuk mendapatkan 
advice langsung dari tenaga ahli di berbagai 

Sumber: Bank Indonesia

Topik Business Coaching ISEF 2019

Branding and Marketing
Pengurusan 
Dokumen Ekspor

Akses Pasar Baik Global 
Maupun E-Commerce 

Proses Serti�kasi Halal dari 
BPJPH dan LPPOM-MUI

Sumber: Bank Indonesia

25 Buyer Business 
Matching ISEF 

Tersebar dari 11 
Negara di Dunia

Rp2.828.000.000

Rp4.200.000.000

Rp630.000.000

Rp12.971.000.000

Rp490.000.000

Rp280.000.000

Rp420.000.000

Rp910.000.000

Rp2.047.570.000

Rp5.180.000.000

Rp1.708.000.000

Gambar 4.9 Jumlah Nominal Business Matching 
Berdasarkan Negara Asal Buyer

Gambar 4.11 Capaian ISEF Ke-6 Tahun 2019

Gambar 4.10. Jenis Pelatihan pada Business 
Coaching ISEF 2019

bidang. Selama proses business coaching yang 
berlangsung pada 14-15 November 2019 ini, area 
branding dan marketing serta proses sertifikasi 
halal mendapatkan atensi paling tinggi dari 
pelaku usaha.

1

5

2

4

8

6

37

Business Deals
Rp24,5 Triliun

Business Matching
Rp31,6 Miliar

Transaski Exhibition
Rp38,72 Miliar

Lelang Wakaf
Rp2,96 Miliar

Pembeli dari 10 Negara:
Saudi Arabia, Katar, India, thailand, Jepang, 
Singapore, Malaysia, Tunisia, UAE, Lebanon

Sarasehan Pesantren:
Business Holding dengan 110 Pesantren 

Binaan BI; Implementasi System Akuntansi 
Pesantren (SANTRI)

80 Paper Presenter 
dai 8 Negara

Pengunjung ISEF 2019:
>15.000 Partisipan dari 45 Negara

Sumber: Bank Indonesia
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FESyar merupakan aktivitas implementasi 
edukasi, kampanye sekaligus fasilitasi business 
matching/coaching terkait ekonomi dan 
keuangan syariah. Sebagai kegiatan yang 
berskala regional-nasional, FESyar dilaksanakan 
di tiga regional yaitu wilayah Jawa, Sumatera 

4.5
Festival Ekonomi Syariah 
(FESyar)

dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). FESyar juga 
merupakan rangkaian acara menuju Indonesia 
Sharia Economic Festival (ISEF). Beberapa 
kegiatan pada FESyar akan terhubung dengan 
ISEF diantaranya dapat dilihat pada gambar 
berikut:

Sumber: Bank Indonesia

Booth UMKM terpilih

FAIR

Lomba Kesenian Daerah Islami

Booth UMKM

Talkshow Juara Lomba Entrepreneur 
Muda Berbasis Syariah

Penampilan Juara Lomba Kesenian Daerah Islami 
dari masing-masing FESyar regional

Showcase Produk Juara Lomba Wirausaha Muda 
Syariah dari masing-masing FESyar regional

Lomba Wirausaha Muda Syariah

FAIR

EDUKASI

Gambar 4.12 Keterkaitan Kegiatan FESyar dan ISEF
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Secara garis besar, kegiatan dalam FESyar terdiri 
dari Sharia Economic Forum dan Sharia Fair 
dengan tiga cakupan substansi yang sifatnya 
regional-nasional yaitu: (i) pemberdayaan 
ekonomi, (ii) pemberdayaan Islamic social 
finance dan (iii) edukasi/kurikulum ekonomi dan 

Gambar 4.13 Penyelenggaraan FESyar 2017-2019

keuangan Syariah. Kegiatan FESyar pertama kali 
dilaksanakan pada tahun 2017. Sampai dengan 
tahun 2019, BI telah menyelenggarakan FESyar 
sebanyak sembilan kali dengan sebaran lokasi 
sebagaimana Gambar 4.13.

Sumber: Bank Indonesia

Lokasi: Medan
Tanggal: 6-8 Oktober 2017
Jumlah Booth: 44
Jumlah pengunjung: ± 5.081
Total transaksi: ± Rp1,67 Milyar

FESyar Sumatra 2017

Lokasi: Bandung
Tanggal: 13-15 September 2017
Jumlah Booth: 90
Jumlah pengunjung: ± 17.260
Total transaksi: ± Rp1,33 Milyar

FESyar Jawa 2017

Lokasi: Makasar
Tanggal: 25-27 Agustus 2017
Jumlah Booth: 75
Jumlah pengunjung: ± 31.000
Total transaksi: ± Rp28 Milyar

FESyar KTI 2017

Lokasi: Lampung
Tanggal: 2-5 Agustus 2018
Jumlah Booth: 71
Jumlah pengunjung: ± 20.833
Total transaksi: ± Rp201,69 Milyar

FESyar Sumatra 2018

Lokasi: Balikpapan
Tanggal: 2-4 November 2018
Jumlah Booth: 51
Jumlah pengunjung: ± 43.912
Total transaksi: ± Rp1,71 Triliun

FESyar KTI 2018

Lokasi: Semarang
Tanggal: 2-4 Mei 2018
Jumlah Booth: 64
Jumlah pengunjung: ± 25.490
Total transaksi: ± Rp11,88 Miliar

FESyar Jawa 2018

Lokasi: Palembang
Tanggal: 2-4 Agustus 2019
Jumlah Booth: 84
Jumlah pengunjung: ± 11.956
Total transaksi: ± Rp2,112 Triliun
FESYar bertemakan “Penguatan 
Ekonomi Syariah dalam Mendorong 
Pertumbuhan Ekonomi Regional”. 
Diisi dengan 4 Seminar dan 5 
Talkshow serta tabligh akbar 
“Menggelorakan Ekonomi Syariah 
Melalui Kontribusi Nyata” oleh Ust. 
Yusuf Mansyur

FESyar Sumatra 2019

Lokasi: Surabaya
Tanggal: 2-4 Agustus 2019
Jumlah Booth: 144
Jumlah pengunjung: ± 31.935
Total transaksi: ± Rp19,367 triliun

FESyar Jawa 2019

Lokasi: Banjarmasin
Tanggal: 12-14 September 2019
Jumlah Booth: 44
Jumlah pengunjung: ± 41.518
Total transaksi: ± Rp2,563 triliun

FESyar KTI 2019

FESYar bertemakan “Mendorong 
Sinergi terintegrasi Antar 
Pesantren dan Industri Halal dalam 
Pengembangan Ekonomi Syariah”. 
diisi dengan 6 Seminar dan 3 
talkshow serta sosialisasi Quick 
Response Code Indonesian 
Starndard (QRIS)

FESYar bertemakan “Bergerak 
Bersama Ekonomi Syariah”. Diisi 
dengan 4 seminar, 3  , 1 FGD, 1 ToT, 
serta tablogh akbar “Ekonomi 
Syariah sebagai Rahmatan Lil 
Alamin” oleh KH. Muhammad 
Mukri Yunus.

Lokasi FESyar 2017
Lokasi FESyar 2018
Lokasi FESyar 2019
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Tabel 4.3. Peran BI dalam Fora Internasional Syariah

Sebagai salah satu wujud upaya Bank Indonesia 
untuk berperan aktif dalam pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah internasional, 
saat ini Bank Indonesia turut berkontribusi 
dalam beberapa fora internasional syariah. 
Kontribusi Bank Indonesia tersebut ditujukan 
untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia 
sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah 
dunia. Untuk itu Bank Indonesia, sebagai salah 
satu delegasi di kancah global, mendukung 
peran aktif Indonesia di ketiga pilar dalam 
Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Dalam rangka memperkuat posisi Indonesia, 
Bank Indonesia terus menginisiasi beberapa 
perubahan dan beberapa kegiatan pada 

4.6
Fora Internasional Syariah

Deskripsi Lembaga penyusun standar internasional area 
makroprudensial dan mikroprudensial untuk 
industri keuangan syariah (perbankan, pasar 
modal, dan asuransi syariah) untuk mendukung 
kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan 
syariah.

Organisasi internasional yang didirikan 
oleh bank sentral, otoritas moneter dan 
organisasi multilateral untuk membuat dan 
menerbitkan instrumen likuiditas syariah 
untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan 
likuiditas industri keuangan syariah.  

International standard setting body berfokus 
pada standarisasi instrumen keuangan syariah, 
khususnya kontrak dan product template, di 
bidang Islamic Capital & Money Market, Islamic 
Corporate Finance & Islamic Trade Finance. 

Tanggal 
Berdiri

3 November 2002 25 Oktober 2010 11 Agustus 2002

Keang-
gotaan

Founding member Founding member Founding member

Jumlah 
Anggota

184 (otoritas 25 negara, lembaga multinasional 
dan industri) 

10 Bank Sentral 64 (otoritas dan industri)

Peranan BI 1. Council Member

2. Executive Committee

3. Technical Committee

4. Task Force/Working Group:

a. Revised Capital Adequacy Standard 
for Institutions Offering Islamic Finan-
cial Services (Banking Segments) 

b. Technical Note on Recovery and 
Resolution Planning for Institutions 
Offering Islamic Financial Services

c. Revised Sharia Governance Standard 

1. General Assembly

2. Governing Board

3. Board Risk Management Committee 

4. Board Executive Committee

5. Board Audit Committee

6. Sharia Board Committee.

Board of Director

berbagai fora syariah internasional. Melalui 
posisi strategis di berbagai fora, Bank Indonesia 
memiliki ruang yang lebih luas untuk 
menginisiasi pengembangan di berbagai 
bidang. Sebagai anggota Islamic Financial 
Services Board (IFSB), Bank Indonesia turut 
berperan aktif dalam penyusunan standar 
maupun pedoman bagi industri keuangan 
syariah global. Bank Indonesia juga berperan 
aktif dalam pengembangan instrumen likuiditas 
syariah internasional melalui International 
Islamic Liquidity Management (IILM). Dalam 
pengembangan pasar keuangan syariah 
global, Bank Indonesia berperan aktif melalui 
International Islamic Financial Market (IIFM).
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Perkembangan Terkini Fora 
Internasional Syariah

1. Islamic Financial Services Board (IFSB)

IFSB merupakan lembaga penyusun standar 
untuk industri keuangan syariah, yaitu 
perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar 
modal syariah. Sampai dengan saat ini, IFSB 
telah menerbitkan 32 standar dan pedoman 
yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah 
global. Regulasi ini mencakup 7 Guiding Notes, 
22 Standar, dan 3 Technical Notes. Salah satu 
bentuk dukungan dalam penyusunan standard 
IFSB,  Bank Indonesia telah ikut berperan aktif 
dalam penyusunan berbagai standar IFSB, 
diantaranya Working Group on “Technical Note 
on Financial Inclusion and Islamic Finance”, 
Working Group “Recovery and Resolution 
Planning for Institutions offering Islamic 
Financial Services”, Task Force “Revised Capital 
Adequacy Standard for Institutions Offering 
Islamic Banking Services”, dan The 3rd IFSB – 
AAOIFI Joint Working Group on Revised Shariah 
Governance” serta beberapa kajian yang akan 
mulai diinisiasi terkait sektor makro ekonomi.   

Saat ini, standar IFSB, yaitu IFSB-17 Core 
Principles for Islamic Finance Regulation 
(Banking Segment)   telah diakui oleh Financial 
Stability Board (FSB), yang merupakan lembaga 
internasional yang mengeluarkan regulasi 
dan rekomendasi untuk sistem keuangan 
global. IFSB-17 ini telah dimasukkan dalam 
compendium of standards FSB yaitu daftar 
standar yang menjadi rujukan internasional. 
Selain itu, standar IFSB juga telah diakui 
oleh International Monetary Fund (IMF), 
dengan disetujuinya IFSB-17 dan metodologi 
assesmentnya untuk assessment sektor 
keuangan global. 

Selain berperan aktif dalam fungsi penyusunan 
standar IFSB, Bank Indonesia berperan sangat 
strategis atas kedudukan Gubernur Bank 
Indonesia sebagai IFSB Executive Committee 
Chairperson sejak Desember 2018 (berlaku 
dua) tahun). Fungsi utama EC sesuai Articles 

of Association (AoA) antara lain adalah 
memberikan rekomendasi kepada Council 
terkait isu strategis, kebijakan dan prosedur 
internal, aktivitas operasional, penyusunan riset, 
serta standar IFSB. Kedudukan strategis EC 
tersebut sangat membantu Council sebagai 
organ tertinggi IFSB dalam pengambilan  
keputusan strategis maupun teknis secara 
lebih efektif dan efisien. Hal ini penting untuk 
mendukung penguatan organisasi IFSB 
agar dapat berperan lebih optimal dalam 
melaksanakan mandatnya sebagaimana 
tertuang dalam Strategic Framework IFSB.

2. International Islamic Liquidity 
Management (IILM)

Bank Indonesia bersama 10 bank sentral 
lainnya dan 2 organisasi multilateral pada 
25 Oktober 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia, 
menandatangani kesepakatan pembentukan 
International Islamic Liquidity Management 
Corporation (IILM). Penandatanganan yang 
difasilitasi IFSB ini menandai kolaborasi 
seluruh elemen yang terlibat dalam inisiatif 
global yang bertujuan membantu lembaga 
yang menawarkan jasa keuangan syariah 
dalam menangani pengelolaan likuiditas 
secara efisien dan efektif. Selain itu, inisiatif ini 
akan memfasilitasi arus investasi yang lebih 
besar bagi industri jasa keuangan syariah. 
Selain menyediakan instrumen sukuk jangka 
pendek, IILM juga dapat menjadi wadah untuk 
mendorong kerja sama antar badan regional 
dan internasional dalam rangka membangun 
infrastruktur likuiditas di tingkat nasional, 
regional, maupun internasional. Sukuk yang 
diterbitkan oleh IILM merupakan sukuk jangka 
pendek berdenominasi USD dengan underlying 
asset berupa sukuk pemerintah. Per posisi 
Desember 2019, outstanding sukuk IILM sebesar 
USD1,960 juta. Sukuk pemerintah yang pernah 
digunakan sebagai underlying antara lain sukuk 
yang diterbitkan oleh BNM, Qatar Central Bank, 
ICD. 

Kondisi keuangan IILM mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan sejalan 
dengan keberhasilan lembaga tersebut dalam 
menghasilkan laba yang terus membaik dalam 
3 tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019).  
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Pada tahun 2019, IILM telah mencetak Net profit 
sebesar 21,5 juta dolar AS. Pencapaian ini lebih 
tinggi daripada tahun 2018 sebesar 8,7 juta 
dolar AS. Peningkatan net profit ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan total income 
tahun 2019 menjadi 24,9 juta dolar AS. Faktor 
lainnya adalah efisiensi pada total operating 
expense menjadi USD4,3 juta. Rating Sukuk IILM 
tetap terjaga pada level A rating di Bloomberg. 
Membaiknya kinerja IILM berdampak pada 
meningkatnya shareholder’s value Bank 
Indonesia dari USD5.079 (2017) menjadi 
USD7.040 (2019). 

3. International Islamic Financial Market 
(IIFM)

IIFM merupakan lembaga internasional yang 
bertujuan mendukung pengembangan 
kerjasama internasional dalam rangka 
meningkatkan perdagangan produk keuangan 
Islam dan sekaligus menjadi pusat rujukan 
internasional terkait dengan kesesuaian prinsip 
syariah atas produk-produk keuangan syariah 
(shariah compliance). Sebagaimana pada IFSB 
dan IILM, BI juga merupakan salah satu founder 
IIFM bersama 12 Bank Sentral lainnya. Adapun 
tujuan dibentuknya IIFM adalah sebagai beriku:

a) Mengatasi kebutuhan standardisasi 
dokumentasi industri di bidang Islamic 
Capital and Money Market, Islamic 
Corporate Finance and Islamic Trade 
Finance serta penelitian dan pelaporan 
Sukuk.

b) Menyediakan platform universal dengan 
membawa badan pengawas, lembaga 
keuangan, firma hukum, bursa efek, 
asosiasi industri, penyedia layanan 
infrastruktur dan pelaku pasar lainnya 
di atas platform bersama melalui 
pembentukan kelompok dan komite kerja 
spesifik proyek.

c) Memfasilitasi penyatuan, harmonisasi 
syariah, dan reformasi hukum di pasar 

keuangan syariah serta mengadakan 
seminar dan workshop berkaitan dengan 
standardisasi instrumen keuangan syariah.

Sampai dengan akhir tahun 2019 IIFM telah 
menerbitkan 12 standar yang cakupannya 
adalah pengaturan instrumen pasar keuangan 
syariah, seperti hedging, manajemen likuiditas, 
dan pembiayaan perdagangan. Standar yang 
diterbitkan IIFM berorientasi untuk menurunkan 
cost, memperpendek waktu negosiasi, dan 
meminimalisir risiko operasi, namun tetap 
berdasarkan nilai dasar syariah.

4. Islamic Development Bank (IsDB)

Islamic Development Bank (IsDB)  merupakan 
lembaga keuangan multilateral yang 
didirikan pada tahun 1975 oleh Organisasi 
Konferensi Islam (OKI) yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan sosial 
ekonomi negara anggota dan masyarakat 
muslim di negara bukan anggota berlandaskan 
prinsip-prinsip syariah. Kerja sama Bank 
Indonesia dengan IsDB   memiliki tujuan utama 
meningkatkan peran ekonomi dan keuangan 
syariah dalam pembangunan di Indonesia. 
Kerja sama tersebut diimplementasikan dalam 
bentuk pengembangan kemampuan (capacity 
building) dan penguatan tata kelola sektor 
keuangan sosial (social finance), yang tidak 
saja mencakup penguatan peranan zakat, 
melainkan juga sektor wakaf. Peningkatan 
kapasitas sektor Zakat dan Wakaf diharapkan 
memberi daya dorong terhadap sistem 
keuangan syariah dalam menyediakan sumber 
dana yang dapat menjangkau masyarakat luas, 
khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola 
Badan Amil Zakat dan Nadzhir, Bank Indonesia 
telah menginisiasi penyusunan dasar tata 
kelola zakat dan wakaf pada level internasional, 
bekerja sama dengan Badan Amil Zakat 
Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia 
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(BWI) serta didukung oleh Islamic Development 
Bank dan lembaga zakat dan wakaf dari negara-
negara lainnya. Peningkatan kualitas tata kelola 
Badan Amil Zakat dan Nadzhir telah diwujudkan 
dengan penyusunan Prinsip-Prinsip Utama 
(Core Principles), yaitu Zakat Core Principles 
dan Wakaf Core Principles. Peluncuran Zakat 
Core Principles (ZCP) dilakukan pada tahun 2016 
di Turki dan peluncuran Waqf Core Principles 
(WCP) telah dilakukan pada tahun 2018 di Bali. 
Sebagai tindak lanjut atas kedua Core Principles 
dimaksud, telah disusun Technical Notes atas 
Risk Management dan Good governance 
untuk zakat serta Technical Notes untuk Risk 
Management for Waqf. Dengan adanya kedua 
standar internasional ini diharapkan tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
Zakat dan Wakaf akan meningkat. Selain itu, 

dana masyarakat akan dapat termobilisasi 
dengan efektif dan efisien. Hal tersebut berarti 
lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang 
akan terjangkau oleh lembaga keuangan 
komersial, serta pelayanan dasar lainnya. 
Sementara itu,  bentuk kerja sama Pemerintah 
RI dengan IsDB lainnya adalah melaksanakan 
investasi pada proyek-proyek di bidang sosial 
dan memberikan pinjaman lunak baik kepada 
sektor swasta maupun pemerintah (public 
utilities) untuk beasiswa, pelatihan, pertanian, 
pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, 
bantuan teknis dan lain-lain. Bank Indonesia 
(BI) dan The Islamic Development Bank 
(IsDB) sepakat untuk terus meningkatkan 
peran ekonomi dan keuangan syariah dalam 
pembangunan di Indonesia
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Bank Indonesia terus konsisten melanjutkan 
peran aktifnya sebagai akselerator, inisiator, 
dan regulator dalam program dan kebijakan 
untuk mendukung perkembangan ekonomi 
dan keuangan syariah nasional. Dalam blueprint 
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan 
Syariah, terdapat  5 (lima) indikator pencapaian. 
Salah satu indikator utama pencapaian tersebut 
adalah indeks literasi ekonomi syariah.

Untuk mendukung pengembangan ekonomi 
dan keuangan syariah, informasi mengenai 
tingkat literasi syariah yang terkait dengan 
pengetahuan, pemahaman serta perilaku 
masyarakat Indonesia, menjadi penting untuk 
diketahui. Literasi syariah memiliki cakupan 
yang luas, tidak saja melibatkan aspek 
keuangan, namun juga aspek ekonomi secara 
umum. Tingkat literasi syariah juga diharapkan 
dapat menggambarkan kemampuan 
masyarakat dalam mengambil keputusan 
terkait pengelolaan keuangannya berdasarkan 
nilai dan prinsip syariah untuk mencapai 
tingkat kesejahteraan tertentu. Oleh karena 
itu, pemahaman terhadap literasi keuangan 
individu yang dikaitkan dengan proses 
pengambilan keputusan menjadi penting.

Dalam mengukur tingkat literasi ekonomi 
syariah masih belum terdapat rujukan baku. 
Sehingga metode pengukurannya mengacu 
pada kaidah perhitungan literasi keuangan 
konvensional yang sudah dikembangkan 
beberapa lembaga internasional seperti 
FINDEX atau OECD. Untuk itu perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap aspek literasi keuangan 
konvensional yang akan digunakan dalam 
perhitungan indeks literasi syariah. Meski 
kedua jenis literasi ini secara sepintas memiliki 
tujuan akhir yang sama yaitu kesejahteraan, 
namun makna kesejahteraan dalam literasi 
konvensional adalah upaya optimalisasi 
pemanfaatan sumberdaya keuangan pada 

ranah individu. Sedangkan kesejahteraan 
pada literasi syariah bersandar pada prinsip-
prinsip Islam yang menghargai  kepemilikan 
kekayaan selama tidak berlebihan, 
berlaku adil dalam usaha dan konsumsi, 
mengedepankan kebersamaan dalam kebaikan 
dan kemaslahatan, serta tetap menjaga 
keseimbangan dalam pertumbuhan.

Berdasarkan kajian berbagai literatur serta 
pemahaman yang mendalam, maka literasi 
syariah tidak terbatas hanya pada literasi 
keuangan, namun juga meliputi literasi ekonomi 
yang didefinisikan sebagai “pengetahuan 
individu mengenai prinsip-prinsip ekonomi 
syariah, serta kemampuannya dalam 
mengelola keuangan secara bijaksana sesuai 
dengan prinsip-prinsp syariah guna mencapai 
kesejahteraan dan keseimbangan dunia dan 
akhirat”, yang komponennya meliputi prinsip-
prinsip ekonomi syariah (Sharia Principles), 
pengetahuan (Knowledge), penggunaan 
(Usage), keterampilan (Skill) kepercayaan 
(Trust), serta perilakunya dalam menggunakan 
sumberdaya keuangan. 

Oleh karena itu, literasi ekonomi syariah 
merupakan gabungan dari beberapa 
aspek yang dapat menjelaskan tingkat dan 
pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-
prinsip ekonomi syariah. Di samping itu, juga 
dapat diketahui pemahaman masyarakat 
dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah 
dalam aktivitas keseharian. Aktivitas tersebut 
dapat mencakup perencanaan, sikap dan 
perilaku dalam penggunaan sumberdaya (harta 
kekayaan) dan lembaga keuangan syariah 
komersial maupun sosial, juga perencanaan 
masa depan yang meliputi masa tua dan masa 
depan anak yang menjadi tanggungan.

Secara umum, berdasarkan metodologi yang 
digunakan dalam pengukuran literasi ekonomi 

4.7
Literasi Ekonomi Syariah
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syariah, terdapat empat tingkatan literasi 
ekonomi syariah yang masing-masing tingkat 
memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Well literate yaitu kondisi seseorang yang 
mengenal dan memahami sangat baik 
prinsip ekonomi dan keuangan syariah dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari guna mendapatkan manfaat secara 
optimal. 

b. Sufficient literate yaitu kondisi seseorang 
yang mengenal dan memahami dengan 
cukup baik prinsip ekonomi dan keuangan 
syariah dan berupaya menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari guna 
mendapatkan manfaat secara optimal. 

c. Less literate yaitu kondisi seseorang yang 
kurang mengenal dan kurang memahami 
prinsip ekonomi dan keuangan syariah 
dan mencoba menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari guna mendapatkan 
manfaat secara optimal.

d. Not literate yaitu kondisi seseorang 
kurang atau tidak mengenal dan tidak 
memahami dengan baik prinsip ekonomi 
dan keuangan syariah.

Dalam rangka penghitungan indeks literasi 
ekonomi syariah dimaksud, dilakukan 
pengambilan data yang berlangsung selama 
4 bulan sejak pertengahan bulan Mei 2019 
hingga pertengahan bulan September 2019.  
Adapun wilayah pengambilan data dimaksud 
mencakup 13 provinsi, terdiri dari 4 provinsi di 
pulau Jawa dan 9 provinsi di luar pulau Jawa. 

Pengambilan data di Pulau Jawa dilakukan di 
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
dan DKI Jakarta. Sedangkan pengambilan data 
di luar Pulau Jawa dilakukan di Provinsi Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi 
Selatan, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat. 
Penentuan wilayah survei dipertimbangkan 
berdasarkan jumlah mayoritas penduduk 
muslim sehingga mampu mewakili 87,5% 
populasi penduduk muslim di Indonesia. Total 
pengambilan sampel sebanyak 3.283 responden. 
Para responden diwawancarai berdasarkan 
kuesioner yang telah dirancang dan dilakukan 
uji validasi, sehingga informasi yang didapatkan 
berupa (i) segmentasi psikografi syariah dan 
(ii) indeks literasi ekonomi syariah.

4.7.1. Segmentasi Psikografi Syariah

Segmentasi psikografi merupakan upaya 
pengelompokkan objek ke dalam beberapa 
kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik 
psikografi yang dimilikinya. Responden yang 
berada pada suatu kelompok memiliki tingkat 
kemiripan yang tinggi, sementara responden 
yang berada pada kelompok berbeda akan 
memiliki tingkat kemiripan yang rendah. 
Tujuan segmentasi psikografis ini adalah untuk 
mengetahui besarnya proporsi masyarakat 
sesuai dengan pengetahuan serta ketertarikan 
terhadap aspek-aspek ekonomi syariah serta 
keselarasan dengan aktivitas yang dilakukannya. 

Segmentasi dilakukan melalui serangkaian 
analisis dengan menggunakan metode 

Sumber: Bank IndonesiaGambar 4.13 Peta Wilayah Sebaran Survei Literasi Ekonomi Syariah

Sumber: Bank Indonesia
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cluster analyisis, discriminant analysis dan 
biplot analysis. Cluster analysis dilakukan 
dengan mengelompokkan objek kedalam 
beberapa kelompok berdasarkan kemiripan 
karakteristik. Sedangkan discriminant analysis 
dilakukan dengan menentukan faktor (fungsi) 
pembeda antar kelompok, serta menegaskan 
keanggotaan kelompok. Terakhir biplot analysis 
yaitu menampilkan objek dan karakteristiknya 
secara bersamaan, agar diketahui ciri masing-
masing kelompok. Pada proses segmentasi 
psikografi syariah digunakan 36 atribut 
pembangun yang meliputi aspek-aspek 
pengetahuan (opini), ketertarikan (minat) dan 
aktivitasnya sesuai dengan hukum-hukum 
ekonomi dan keuangan syariah.

Dari hasil analisis tersebut dihasilkan 
tiga kelompok atau segmen yang akan 
diterjemahkan karakteristiknya. Segmen-1 
dinamakan segmen Sharia Concern, segmen 
ini memahami nilai-nilai syariah dengan baik, 
memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap 
implementasi syariah dan telah berupaya 
mempraktekkannya. Segmen-2 dinamakan 
segmen Moderat, segmen ini memahami 
nilai-nilai syariah yang masih bersifat 
umum, ketertarikan terhadap syariah cukup 
tinggi namun baru mengimplementasikan 
sebagiannya. Segmen-3 dinamakan segmen 
Conventional Concern, pemahaman nilai-nilai 
syariah pada segmen ini relatif rendah dan 
ketertarikan terhadap syariah sedang sehingga 
implementasinya masih rendah.

4.7.2. Indeks Literasi Ekonomi Syariah

Literasi ekonomi syariah dapat didefenisikan 
sebagai pengetahuan individu terhadap 
nilai-nilai syariah Islam guna mengelola dan 
menggunakan hartanya, untuk mencapai 
kesejahteraan secara seimbang sesuai dengan 
tuntunan agama Islam.  Aspek-aspek yang 
digunakan dalam mengukur tingkat literasi 
ini dikembangkan dari OECD, INFE 2011 dan 
diperkaya dengan berapa aspek yang terkait 
dengan prinsip-prinsip syariah seperti:  (i) 
Tingkat awareness dan knowledge terhadap 
nilai-nilai Ekonomi Syariah; (ii) Pengenalan 
terhadap Kelembagaan Keuangan Sosial 
Syariah; (iii) Pengetahuan terhadap produk dan 

jasa halal, (iv) Pengelolaan dan penggunaan 
keuangan secara syariah (behaviour); (v) 
Kemampuan numerik terkait dengan ekonomi 
syariah; serta (vi) Sikap terhadap masa 
depan (attitude). Perhitungan nilai literasi 
dari enam faktor tersebut dilakukan dengan 
cara membagi nilai rata-rata secara terbobot 
(weighted average). Bobot dihitung dengan 
menggunakan Structural Equation Model 
(SEM). Hasil dari survei literasi ekonomi syariah 
diharapkan pula dapat menjadi masukan bagi 
perumusan strategi kebijakan edukasi dan 
sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah ke 
depan.

Indeks literasi ekonomi keuangan syariah yang 
diperoleh berdasarkan hasil survei tahun 2019 
adalah 16,3% untuk kategori “well literate”. 
Hal ini dapat didefinisikan bahwa dalam hal 
dilakukan survei kepada 100 orang, maka 
terdapat sekitar 16 orang yang paham dengan 
baik (well literate) terhadap ekonomi syariah. 
Hasil tersebut berada di atas target BI yakni 
sebesar 10%. Selanjutnya hasil survei tingkat 
literasi ekonomi syariah ini dapat dijadikan 
referensi pengembangan awareness dan 
pelaksanaan edukasi ekonomi dan keuangan 
syariah di berbagai segmen dan berbagai 
wilayah di Indonesia. 

Selain BI, terdapat institusi lainnya yang turut 
melakukan survei literasi namun dengan 
perspektif yang berbeda, yaitu Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Keuangan 
Syariah (KNKS). OJK menggunakan perspektif 
literasi terhadap produk-produk keuangan 
syariah, sedangkan KNKS menggunakan 
perspektif pengelolaan keuangan personal bagi 
individu dan keluarga Muslim. Hasil dari survei 
yang dilakukan BI dan OJK merupakan angka 
indeks literasi. Sedangkan survei literasi oleh 
KNKS tidak menghasilkan angka indeks, namun 
berupa penyusunan strategi nasional materi 
edukasi untuk peningkatan literasi ekonomi dan 
keuangan syariah. Perbedaan survei literasi yang 
dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan yang saling melengkapi bagi Bank 
Indonesia dan otoritas terkait lainnya dalam 
rangka perumusan strategi dan kebijakan 
peningkatan literasi ekonomi dan keuangan 

syariah masyarakat Indonesia. 
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Pesantren merupakan salah satu 
lembaga pendidikan yang prospektif bagi 
pengembangan ekonomi syariah melalui 
potensi permintaan (demand) konsumsi di 
lingkungan pesantren dan potensi produksi 
produk halal di pesantren. 

Jumlah pesantren di Indonesia lebih dari 28 
ribu pesantren dengan santri lebih dari 4 juta 
orang (Gambar 1).1 Secara konseptual, pesantren 
bertujuan untuk melaksanakan tiga fungsi yaitu 
sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat2. 

Pertama, sebagai lembaga pendidikan, 
pesantren melakukan fungsi transfer of 
knowledge pendidikan formal. 

Kedua, sebagai lembaga keagamaan, pesantren 
meletakkan dasar pembentukan karakter yang 
unggul. 

1   Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015 
Kemenag RI, 2016.

2   UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Latar Belakang

Ketiga, sebagai lembaga pemberdayaan 
masyarakat, pesantren menyelenggarakan 
fungsi pemberdayaan masyarakat yang 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 
Pesantren dan masyarakat sekitar. 

Optimalisasi dari ketiga fungsi tersebut akan 
memposisikan pesantren sebagai sebuah 
lembaga pendidikan yang unggul untuk 
berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 
nasional (Gambar 2). Untuk mencapai 
kemandirian ekonomi, perlu adanya suatu 
program pengembangan unit usaha pesantren 
secara komprehensif yang berperan penting 
dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas 
usaha pesantren.
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Sumber: Dirjen Pendis Kemenag, 2016
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Gambar 1. Sebaran Pesantren di Indonesia
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Pengembangan kemandirian ekonomi 
pesantren perlu menjadi bagian dari strategi 
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia 
dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. 
Kemandirian ekonomi pesantren sangat terkait 
dengan kemampuan dalam memanfaatkan 

Pusat Pendidikan Pesantren

Enabling Factor

Kurikulum Yang Baik

Fasilitas Pengajaran

Pengajar Berkualitas

Zakat dan waqf

Kualitas Santri 
Lulusan

Sumber dana 
Pendidikan dan Non 

Pendidikan

Pro�t

Dampak Ekonomi 
Masyarakat

Dampak 
Lingkungan

Dampak Sosial

Proses Pendidikan Pesantren

Pintu Genereting Unit

Sumber: Bank Indonesia

Pendidikan Kewirausahaan

Pelatihan Keahlian
Formal Pendidikan 

Pendidikan Kitab Kuning, Tah�dz 
dan Nilai Nilai Kepesantrenan 

Profesional 
Management

Productive Asset

Bantuan Pemerintah

Asesmen Pemerintah

Tuitions and Fees Presepsi Masyarakat

Gambar 2. Peran Unit Usaha Pesantren dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren

keunggulan-keunggulan dasarnya (endowment 
factors) sehingga operasional pesantren 
tidaklah sepenuhnya bergantung pada tuition 
and fees. Hal ini dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini.
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Dalam rangka memperkuat kemandirian 
ekonomi pesantren sebagai bagian dari 
ekosistem halal value chain (HVC), Bank 
Indonesia telah menetapkan visi dan misi 
yang kemudian diturunkan menjadi Roadmap 
Program Pengembangan Kemandirian 
Ekonomi Pesantren yang komprehensif. 
Program pengembangan tersebut dirancang 
untuk mendukung unit usaha pesantren 
secara berkesinambungan, sehingga dapat 
menunjang proses pendidikan di pesantren 
secara keseluruhan.

Program Pengembangan Kemandirian 
Ekonomi Pesantren merupakan bagian dari 
implementasi Pilar 1 Pemberdayaan Usaha 
Syariah yang tertuang dalam Blueprint 
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan 
Syariah Bank Indonesia. Untuk dapat 
memperkuat kemandirian ekonomi pesantren 
sebagai bagian dari ekosistem HVC, pada tahun 
2016 Bank Indonesia telah menyusun roadmap 
program pengembangan yang komprehensif.

 Adapun visi yang ingin dicapai lembaga 
pesantren dalam waktu 20 tahun mendatang 
adalah menjadi “Sebuah lembaga pendidikan 
Islam yang mandiri secara ekonomi serta 
profesional sehingga mampu mencetak lulusan 
yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu 
agama, ilmu modern dan enterpreneurship 
sehingga mampu untuk menjawab kebutuhan 
SDI yang memiliki tingkat pengetahuan 
teknis, juga memiliki inner beauty yang sangat 
diperlukan untuk keberhasilan usaha.”

Untuk medukung pencapaian visi tersebut,telah 
ditetapkan misi untuk memperkuat 
kemandirian ekonomi pesantren adalah sebagai 
berikut:

i. Mendesain dan melakukan program 
peningkatan kualitas SDI pengelola unit 
usaha pesantren.

ii. Mendorong terwujudnya good governance: 
peningkatan kualitas pelaporan keuangan 
dan aspek pengelolaan lainnya.

iii. Mendorong tercapainya penguasaan rantai 
produksi pada sektor unggulan unit usaha 
pesantren.

iv. Mendorong tercapainya kualitas manajemen 
produksi yang sesuai dengan permintaan 
pasar.

v. Mendorong tercapainya penguasaan 
value-added chains yang memastikan 
kemampuan untuk kesinambungan 
produksi.

vi. Mengoptimalkan strategic alliance lembaga 
pesantren untuk mendorong optimalitas 
unit usaha pesantren dalam mendukung 
kemandirian ekonominya.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, Roadmap 
Pengembangan Pesantren 2015 – 2024 telah 
disusun sebagaimana disajikan pada gambar di 
bawah ini.
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Membership
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Sumber: Bank Indonesia

Roadmap Pengembangan

Gambar 3  Roadmap  Pengembangan Pesantren 2015 – 
2022
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1. Replikasi Bisnis Pesantren 

Program replikasi bisnis pesantren merupakan 
salah satu program pengembangan unit 
usaha pesantren secara mikro. Program ini 
diimplementasikan melalui pelaksanaan 
pilot project pengembangan unit usaha pada 
pesantren yang dinilai memiliki potensi. Dalam 
implementasi pengembangan usaha syariah, 
pembiayaan investasi memiliki peran strategis 
terkait perkembangan usaha syariah ke depan. 
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, 
sumber pembiayaan komersial menghadapi 
berbagai tantangan seperti terbatasnya data 
keuangan UMKM termasuk pesantren, tidak 
tersedianya agunan, dan aspek lain yang 
membuat pembiayaan komersial sulit diperoleh. 
Di tengah hambatan untuk memperoleh 
pembiayaan komersial, ekonomi syariah 
dapat menggunakan dan memanfaatkan 
sumber keuangan sosial yaitu infak, sedekah, 
dan wakaf (ISWAF) untuk menjadi sumber 
pembiayaan investasi maupun modal kerja 
untuk usaha produktif. Dalam konteks 
konvensional, ketiga sumber keuangan sosial 
ini dapat diistilahkan sebagai dana sosial yang 
lebih dikenal sebagai CSR yang telah banyak 
dipraktikkan oleh perusahaan maupun institusi 
negara. Penyaluran dana sosial di bidang 
pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat 
memberikan dampak positif bagi berbagai agen 

ekonomi termasuk mendukung tujuan BI dalam 
pengendalian tingkat harga dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelum melakukan pengembangan unit 
usaha pesantren, mapping potensi pesantren 
dilakukan untuk mengumpulkan informasi 
terkait sektor yang akan dikembangkan, viability 
study dan studi kelayakan usaha (feasibility 
study) serta sumber daya yang diperlukan 
untuk mengimplementasikan usaha tersebut. 
Viability study mencakup tingkat profitabilitas, 
entry barrier serta tingkat kompetisi usaha dan 
prospek pasar. Feasibility study mencakup (i) 
proses bisnis dalam pengembangan usaha, (ii) 
profil usaha dan pola pembiayaan, (iii) aspek 
teknik produksi, (iv) aspek pasar dan pemasaran, 
aspek keuangan, aspek ekonomi, sosial dan 
dampak lingkungan, serta aspek risiko dan 
manajemen risiko. 

Setelah melakukan mapping potensi pesantren, 
pemanfaatan modul-modul viability study 
dan feasibility study diimplementasikan di 
beberapa pesantren percontohan (pilot project). 
Hal tersebut dilakukan melalui pendampingan 
dengan konsultan dan pesantren pendamping. 
Pendampingan dapat dilakukan melalui 
bantuan teknis dan supervisi dalam rangka 
peningkatan kapasitas usaha. 

Program Pengembangan 
Kemandirian Ekonomi 
Pesantren
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Setelah dilakukan pendampingan, diharapkan 
unit usaha pesantren dapat mandiri. Unit usaha 
pesantren yang telah mandiri dapat dilakukan 
replikasi bisnis untuk pesantren baru. Secara 
lebih rinci, replikasi bisnis dapat dijelaskan pada 
gambar berikut.

Sejak diimplementasikan pada tahun 2017, 
jumlah pesantren turut serta dalam program 
replikasi bisnis pesantren terus mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah pesantren 
yang turut serta sebanyak 68 pesantren. Secara 
kumulatif, sampai dengan tahun 2019 jumlah 
pesantren yang turut serta sebanyak 210 

Mapping Potensi 
pesantren

Pilot project
pesantren

Feasibility
Study

Viability
Study

Pesantren
pendamping

Konsultan
pendamping

SOP VS SOP FS

Bundle SOP business 
line

Unit bisnis pesantren 
menjadi mandiri

Sumber: Bank Indonesia

Bantuan Teknis, Supervisi

Bantuan Teknis, Supervisi

Bantuan Teknis, Supervisi

Bantuan Teknis, Supervisi

Gambar 4. Replikasi Bisnis Pesantren

Sumatera: 58

Sumber: Database pesantren binaan Bank Indonesia per 31 Desember 2019
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Gambar 5. Sebaran Pesantren Binaan Bank Indonesia
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pesantren yang tersebar di 34 provinsi. Mayoritas 
pesantren tersebut berada di Pulau Jawa (101 
pesantren atau 48,1%) yang ditunjukkan pada 
Gambar 5. Pada tahun 2019 program replikasi 
bisnis pesantren diimplementasikan ke 125 
pesantren yang terdiri dari 90 pesantren baru 
dan 35 pesantren existing yang memperoleh 
peningkatan kapasitas usaha. Adapun rincian 
masing-masing wilayah disajikan pada Tabel 1.

2. Pengembangan Virtual Market Pesantren

Agar mampu memaksimalkan potensi 
ekonominya, unit usaha dari seluruh pondok 
pesantren perlu diintegrasikan ke dalam suatu 
ekosistem. Integrasi ini diharapkan mendorong 
peningkatan jangkauan pasar, kesiapan 
pembayaran digital, peningkatan kompetisi, 
serta peningkatan kualitas produk dari unit 
usaha pesantren. Dengan memanfaatkan 
teknologi e-commerce, virtual market 
pesantren dibentuk dengan tujuan untuk:

a. memfasilitasi pesantren di Indonesia untuk 
membangun jejaring perekonomian melalui 
media digital;

b. meningkatkan kemandirian ekonomi 
pesantren dalam hal pemasaran, jejaring, 
kapabilitas, dan modal (sebagai bagian dari 
HVC); dan

c. meningkatkan perekonomian nasional 
Indonesia melalui perkembangan ekonomi 
pesantren.

Di sisi penawaran atau produksi, VM diharapkan 
dapat mendorong peningkatan kapasitas 
dan efisiensi produksi pesantren melalui 
joint production, joint investment atau modal 
pengembangan usaha, peningkatan jangkauan 
pasar, percepatan dan efisiensi pembayaran 
melalui transaksi digital, serta peningkatan 
kualitas dan daya saing produk. Sedangkan, 
di permintaan atau konsumsi VM diharapkan 
dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional 
pesantren karena memperoleh harga produk 
yang efisien dan peluang untuk melakukan 
joint consumption sehingga meningkatkan 
posisi tawar terhadap pemasok. Pada akhirnya, 
penerapan Triple Helix of Digital Economy 
(Financial Technology, Production, dan 
Marketplace) di lingkup pesantren ini dapat 
menjadi mengakselerasi peran pesantren 
dalam halal industri sebagai bagian dari RNH, 
mencapai kemandirian ekonomi pesantren 
yang berdampak pada peningkatan kualitas 
pendidikan dan lulusan pesantren. Secara 
tidak langsung, keseluruhan hal tersebut akan 
berkontribusi positif mendukung pertumbuhan 
ekonomi nasional.

Implementasi Program Kemandirian Pesantren Tahun 2019 

1

2

3

4

5

Jawa

Sumatera

Kalimantan

Bali-Nusra

Sulampua

35

34

9

2

10

90

51

43

12

2

17

125

16

9

3

7

35Total

No Wilayah
2019

Baru Eksisting
Jumlah

Tabel 1 Implementasi Program Kemandirian Pesantren 
Tahun 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Air Minum

Daur Ulang Sampah

Jasa

Minimarket

Perikanan

Pertanian

Peternakan

Pengolahan Kelapa

Mixed*

Lainnya

26

7

12

7

11

20

10

1

26

5

125

20,8

5,6

9,6

5,6

8,8

16,0

8,0

0,8

20,8

4,0

100,0Total

No Sektor Usaha Jumlah Ptresentase
Presentase

(%)

Sebaran Sektor Usaha Pengembangan
Kemandirian Ekonomi Pesantren Tahun 2019

Ket: *) Pesantren mengembangkan lebih dari satu sektor usaha diantaranya 
sektor-sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, air minum, dll.

Tabel 2 Sebaran Sektor Usaha Pengembangan Kemandirian 
Ekonomi Pesantren Tahun 2019

Program replikasi bisnis pesantren telah 
diimplementasikan pada delapan sektor usaha, 
yaitu air minum, pengolahan sampah, tepung 
kelapa, pertanian, peternakan, perikanan, jasa, 
perdagangan, dan  lain-lain. Replikasi dilakukan 
di pesantren yang memiliki potensi yang sesuai 
dengan model bisnis tersebut. Jumlah sektor 
usaha yang paling banyak dikembangkan pada 
tahun 2019 adalah sektor pengolahan air minum 
yang dikembangkan di 26 pesantren (20,8%) 
dan sektor pertanian yang dikembangkan di 
20 pesantren (16,0%). Adapun rincian masing-
masing sektor usaha disajikan pada Tabel 2.
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Pengembangan virtual market pada tahap 
awal adalah penyediaan marketplace sebagai 
media pertukaran/ jual beli barang atau produk 
usaha antar pesantren. Pengembangan aplikasi 
diawali dengan pelaksanaan market research 
kepada unit usaha di pesantren untuk menilai 
kelayakan pengembangan aplikasi sekaligus 
mengidentifikasi jenis layanan apa saja yang 
dibutuhkan. Kedepannya, VM diharapkan 
mampu mengintegrasikan seluruh unit 
usaha pesantren dengan ketiga sektor utama 
HVC yakni makanan dan fashion, pertanian, 
serta pariwisata sebagai bagian dari program 
digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah di 
Indonesia. 

Bank Indonesia menginisiasi pengembangan 
virtual market pesantren sejak tahun 2017. 

Pada tahun 2019, Bank Indonesia telah 
mengembangkan dan mengimplementasikan 
ekonomi dan keuangan syariah digital melalui 
pembangunan platform trade dan financing. 
Platform tersebut diimplementasikan melalui 
soft launching virtual market Pesantren 
“TAMAM” dan pilot project TAMAM di 8 pondok 
pesantren alumni mitra pilot project. 

3. Pengembangan Holding Pesantren

Holding pesantren merupakan program 
penguatan kemandirian pesantren yang 
ditujukan untuk mendorong akselerasi 
penguatan ekonomi dari unit usaha yang 
ada di pondok pesantren. Selama tahun 
2019, pengembangan holding pesantren 
dilaksanakan melalui sejumlah program 
sebagaimana Gambar 7.

Riset
Pembentukan 
Kelembagaan

Deklarasi Holding 
Bisnis Pesantren

Riset untuk mengetahui karakteristik dari 
pondok pesantren yang berada di Indonesia, 

dilakuka di 5 wilayah yaitu: KTI, Jabar, 
Jateng-DIY, Jatim, dan Sumatera. Hasi riset 

yang telah dilakukan sebagaimana terlampir.

Dilakukan pembahasan terkait bentuk 
kelembagaan, usulan logo serta timeline 
program kerja, pada proses ini termasuk 

menjadi 12 wilayah holding.

Deklarasi untuk membentu suatu forum 
bisnis untuk meningkatkan kemandirian 

pesantren. Hasil dari deklarasi adalah 
tersusunnya DPP holding binis pesantren 

dari 11 wilayah.

16-17
Des 2019

Sumber: Bank Indonesia

Sep-Nov
2019

12 Nov
2019

Market Agregator
Request for Quotation Inquiry

VMTransaksi

Payment Gateway

Banking

Non-Banking

TransaksiMasyarakat 
sekitar 

pesantren

UMKM

Pondok Pesantren Pondok Pesantren

Pemenuhan kebutuhan 
internal pesantren
Konsolidasi permintaan 
masyarakat terhadap 
kebutuhan produk

Masyarakat 
sekitar 

pesantren

UMKM

Alternative market produk 
pesantren dan UMKM sekitar
Konsolidasi produksi 
masyarakat terhadap 
demend produk

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 6. Model Bisnis Platform Virtual Market

Gambar 7 Pengembangan Holding Bisnis Pesantren Tahun 2019
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Secara teknis, keberadaan holding pesantren 
akan mempermudah realisasi inisiatif-inisiatif 
strategis terkait dengan pegembangan 
pesantren, termasuk termasuk peningkatan 
tata kelola pesantren dan pengembangan 
pasar bersama pesantren. Pendirian holding 
pesantren berpotensi untuk membuat skala 
ekonomis dari kegiatan usaha di masing-masing 
pesantren lebih mudah dilakukan. Selain itu, 
pendirian holding pesantren memberikan efek 
yang kuat pada kumpulan pesantren dengan 
volume bisnis yang lebih besar, terutama dalam 
melakukan negosiasi dengan common partners 
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3. 

Keberadaan holding pesantren memiliki 
potensi untuk dijadikan wadah bagi upaya 
untuk memperkuat landasan permodalan 
bagi unit usaha pesantren karena lembaga ini 
akan memiliki informasi yang cukup akurat 
mengenai anggotanya. Selain itu, dengan 
keberadaan lembaga holding pesantren akan 
dapat memegang peranan sebagai sumber 
informasi mengenai produk yang dihasilkan 

oleh pesantren dan kebutuhan dari pesantren-
pesantren.

Untuk mencapai tujuan pengembangan pasar 
bersama pesantren, pemetaan sektor-sektor 
yang dapat digunakan sebagai alternatif 
pengembangan usaha harus dilakukan. 
Pemetaan ini bertujuan untuk menyatukan 
informasi yang ada mengenai status produksi 
di masing-masing pesantren dan peluang 
pengembangan unit usaha yang prospektif 
untuk dikembangkan oleh pesantren. Dalam 
jangka menengah, pertukaran informasi secara 
intensif akan membuka peluang penggunaan 
virtual market oleh pesantren melalui aplikasi 
yang dikembangkan. 

Pengembangan holding bisnis pesantren 
didasari dengan tiga pilar pengembangan: 
Institusionalisasi holding bisnis; peningkatan 
akses dan penetrasi pasar; dan peningkatan 
akses keuangan  sebagaimana yang 
ditunjukkan pada Gambar 8.

Sumber: Bank Indonesia

Visi Holding Bisnis Pesantren 2024: Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Pesantren

Target
Capaian

Indikator
Utama

Strategi
Utama

Strategi
Dasar

Program
Kerja

Utama

Terbentuk Institusi
Holding Bisnis Pesantren

Peningkatan Akses 
dan Penetrasi Pasar

Peningkatan 
Akses Keuangan

Peningkatan Kapasitas
Ekonomi Pesantren

Imigrasi Bisnis
Pesantren

Terbentuknya 
Pasar Bersama

Peningkatan Akses 
Keuangan

Terdapat Institusi Holding Bisnis 
Pesantren di setiap jenjang

Peningkatan Aset 
Usaha

Peningkatan joint 
business pesantren

Peningkatan transaksi 
antar pesantren

Peningkatan akses ke 
LKS dan ZISWAF

Forum Bisnis Pesantren

Holding Bisnis 
Antar Pesantren

Integrasi Bisnis & 
Pasar Bersama 

Replikasi dan 
pendampingan usaha

Infrastruktur dan 
Teknologi

Akses ke lembaga 
keuangan syariah

Akses ke dana 
ZISWAF

Pembentukan pusat 
vokasi pesantren

Kebijakan Esyar Nasional

Sumber Daya Insani Data dan Informasi

Edukasi dan Sosialisasi

Koordinasi dan Kerjasama

Institusionalisasi 
Holding Bisnis 

Pesantren

Holding Bisnis
di Pesantren

Tabel 3 Peran Holding Pesantren dalam Kegiatan Usaha Uesantren

1

2

Joint information and 
marketing

Memperkuat kemampuan akses pasar untuk menjamin 
kelangsungan penjualan produk yang dihasilkan.

Informasi dan akses pasar yang akurat untuk 
setiap produk yang dihasilkan.

Fundraising untuk 
peningkatan modal

Sebagai lembaga yang bisa menaungi inisiatif pesantren 
yang akan dikembangkan.

Opsi langkah-langkah fundraising dalam bentuk 
penerbitan sukuk wakaf atau dalam bentuk 
inisiatif lain.

ProgramNo Tujuan Output

Peran holding pesantren dalam kegiatan usaha pesantren

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 8 Kerangka Dasar Pengembangan Holding Bisnis Pesantren
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Pada tahun 2019 telah dilakukan kajian untuk 
merumuskan model holding lembaga bisnis 
pesantren. Dalam rangka kajian tersebut, Bank 
Indonesia melakukan focus group discussion 
dan survei kepada 76 pesantren di beberapa 
wilayah di Indonesia. Puncaknya pada rangkaian 
kegiatan ISEF 2019, telah disepakati Deklarasi 
Jakarta yang merupakan deklarasi bersama 
110 pesantren untuk bergabung dalam 
pembentukan HEBITREN (Himpunan Ekonomi 

dan Bisnis Pesantren). 

4. Pendirian Pusat Pelatihan Bisnis 
Pesantren (Centre of Excellence)

Pendirian centre of excellence bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas dan kapasitas unit 
usaha pesantren secara makro sebagaimana 
ditunjukkan pada Tabel 4.

Repository knowledge dapat disusun baik 
secara virtual maupun didirikan dengan 
menempel pada fungsi lembaga tertentu yang 
terkait dengan mandat dalam pengembangan 
kemandirian pesantren. Adapun infrastruktur 
yang diperlukan dalam penyusunan repository 
knowledge ini adalah keberadaan data storage 
dan SDM. Data storage digunakan untuk 
menyimpan semua arsip elektronik sedangkan 

Penyusunan agreement dari 
pusat-pusat kajian mengenai 

pesantren

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

Sumber: Bank Indonesia

Pendirian pusat pengelolaan informasi 
dan kegiatan kajian mengenai pesantren 
di bawah kemenag.
Penyusunan platform untuk proses 
diseminasi informasi

1.

2.

Uploading informasi yang bermanfaat bagi 
pesantren termasuk metode diseminasi 

informasi yang efektif dan e�sian

1

2

Repository Knowledge 
untuk model bisnis

Membuat proses belajar yang dilakukan oleh pesantren 
menjadi lebih efektif karena seluruh informasi 
berdasarkan best practice mudah diperoleh

Kompilasi informasi yang dikelola dengan baik sehingga dapat 
digunakan dalam formulasi strategi pengembangan dengan 
mudah dan efektif

Pembentukan expert panel Mempercepat proses transfer of knowledge dari pesantren 
yang mapan ke pesantren yang membutuhkan

Mekanisme kerjasama dengan pool of talent dalam industri 
yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan program 
peningkatan kompetensi pengurus unit usaha pesantren.

ProgramNo Tujuan Output

Program Implementasi dalam Aspek Peningkatan Kemampuan Usaha 

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 4. Program Implementasi dalam Aspek Peningkatan Kemampuan Usaha

SDM diperlukan untuk mengatur proses 
pemilihan informasi, penyaringan informasi, 
proses penyimpanan hingga dapat bermanfaat 
bagi peningkatan kualitas unit usaha di 
pesantren. 

Inisiatif kedua adalah pembentukan expert 
panel sehingga keahlian dari beberapa expert 
yang dimiliki oleh expert yang dimiliki oleh 
unit usaha pesantren dapat dimanfaatkan 
seluruh pihak yang membutuhkan konsultasi 
usaha. Expert panel dapat berasal dari berbagai 
kalangan seperti akademisi yang memiliki 
bidang penelitian terkait pesantren, pengurus 
unit usaha pesantren yang berhasil dalam 
program pengembangan usaha pesantren, 
maupun pihak lain yang dapat memberikan 
kontribusi baik pada lingkup nasional maupun 
internasional. Untuk itu keberadaan pusat 
koordinasi yang dapat menghubungkan 
berbagai talent dengan kebutuhan unit usaha 
di pesantren dapat akan dapat memaksimalkan 
penggunaan sumber daya ahli  dengan 
kebutuhan di lapangan. 

Pendirian centre of excellence pesantren 
akan dilakukan melalui beberapa tahapan 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar

Gambar 9 Pembentukan centre of excellence pesantren
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Pada tahun 2019, implementasi centre 
of excellence dilakukan melalui program 
repository knowledge untuk model bisnis yang 
dituangkan dalam buku model pengembangan 
bisnis daur ulang sampah dan pengolahan air 
minum di pesantren. Penerbitan buku tersebut 
merupakan salah satu bentuk upaya transfer 
of knowledge program kemandirian pesantren 
yang berhasil menerapkan model bisnis daur 
ulang sampah dan pengolahan air minum. 
Dalam buku tersebut dibahas mengenai: (i) 
studi kelayakan bisnis bagi pesantren yang 
akan menjajaki bisnis daur ulang sampah 
dan pengolahan air minum, (ii) pengalaman 
kesuksesan unit usaha pesantren, (iii) faktor 
keberhasilan bisnis daur ulang sampah dan 
pengolahan air minum, dan (iv) faktor-faktor 
penting (critical points) dalam memulai usaha 
daur ulang sampah dan pengolahan air minum.

Kedepannya, akan dibentuk berbagai macam 
pusat pelatihan di pesantren-pesantren yang 
memiliki keunggulan tertentu (centre of 
excellence), misalnya pusat pelatihan agrobisnis 
di Pesantren Al Ittifaq Bandung atau pusat 
pelatihan pengolahan sampah di Pesantren 
Nurul Iman Parung.

5. Standarisasi Laporan Pesantren

Pengembangan unit usaha di pesantren perlu 
didukung konsep tata kelola (governance) yang 
baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan 
governance pesantren telah berhasil diinisiasi. 
Salah satunya adalah penyusunan standarisasi 
laporan keuangan untuk pesantren. Standarisasi 
laporan keuangan dapat digunakan oleh 
pesantren dalam menyusun laporan keuangan 
yang akan digunakan secara internal maupun 
eksternal. Tujuan standarisasi pelaporan secara 
internal adalah untuk meningkatkan proses 

koordinasi diantara para pengambil keputusan 
dan meningkatkan akuntabilitas pencatatan 
keuangan pada bidang pendidikan dan 
unit usaha pesantren. Sementara itu, tujuan 
dari standarisasi pelaporan eksternal adalah 
untuk membuat laporan pesantren bersifat 
kompatibel dengan lembaga lain (terutama 
lembaga keuangan syariah).

BI bekerjasama dengan Dewan Standar 
Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia 
(DSAS-IAI) telah menyusun standar akuntansi 
untuk pesantren yang telah diluncurkan pada 
gelaran ISEF tahun 2017. Sebagai tindak lanjut 
dari peluncuran standar akuntansi tersebut, 
pada gelaran ISEF tahun 2018 telah diluncurkan 
Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI), 
yaitu sebuah program aplikasi pencatatan 
keuangan pesantren yang telah sesuai 
dengan standar akuntansi pesantren. Sesuai 
dengan standar, SANTRI menyediakan 2 fitur 
pencatatan dan pelaporan keuangan yaitu 
mencakup operasional layanan pendidikan 
pesantren dan unit usaha pesantren. Dengan 
adanya aplikasi yang komprehensif, program 
penguatan pesantren diharapkan dapat 
terakselerasi, khususnya di bidang keuangan, 
governance, dan pengambilan keputusan. 

Pada tahun 2019 implementasi pilot project 
standar akuntansi pesantren (SANTRI) telah 
dilakukan di 3 (tiga) pondok pesantren 
di Lampung, NTB dan Jawa Tengah. 
Implementasi pilot project penggunaan 
aplikasi SANTRI tersebut didukung pelatihan 
dan pendampingan berkerja sama dengan 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pelatihan telah 
dilaksanakan kepada 46 pesantren binaan Bank 
Indonesia dan 40 orang IAI Daerah. 
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Suplemen 2

Survei Pemetaan 
Usaha Halal
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Untuk 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 menjual produk halal, 
pada 17 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
disahkan. Menurut UU tersebut yang dimaksud 
dengan produk adalah 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 
oleh masyarakat.

Selain pemenuhan ketentuan perundang-
undangan, kesadaran (awareness) masyarakat 
terhadap produk halal terkonfirmasi dari 
Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah yang 
dilaksanakan Bank Indonesia pada tahun 
2019. Salah satu aspek yang diukur pada survei 
tersebut adalah perilaku masyarakat dalam 
berbelanja produk bahan pangan. Berdasarkan 
survei tersebut, aspek paling penting yang 
memengaruhi keputusan masyarakat dalam 
berbelanja produk pangan adalah: (a) ada 
tidaknya label halal (31,4%); (b) pertimbangan 
dari segi harga (27,6%);  (c) informasi tanggal 
kadaluarsa (22,9%); dan (c) pertimbangan dari 
segi ingredient (daftar bahan kandungan).

Informasi mengenai perilaku masyarakat dalam 
berbelanja produk bahan pangan dari sisi 
konsumen diperoleh melalui Survei Nasional 
Literasi Ekonomi Syariah 2019. Sementara itu, 
untuk memperoleh informasi dari sisi produsen 
telah dilakukan Survei Pemetaan Usaha Syariah 
kepada pelaku usaha yang terkait dengan 
sektor usaha halal.1 

Metodologi Survei

Survei pemetaan usaha halal bertujuan untuk 
mengetahui peta aktivitas dan model bisnis 
industri halal, khususnya di 6 sektor yaitu: 
makanan/minuman, kosmetik/farmasi, fesyen, 
hotel, media, dan travel. Survei dilakukan 

1  Survei dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja 
sama dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut 
Teknologi Bandung.

di 10 kota besar di Indonesia, yaitu: Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, 
Mataram, Makassar, Balikpapan, Padang, dan 
Medan. Survei dilaksanakan selama periode 
Mei-November 2019. Pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. 
Total responden sebanyak 511 pelaku usaha.

Untuk melengkapi data kuantitatif yang 
diperoleh dari survei, dilakukan desk study 
dan indepth interview kepada pelaku usaha 
sehingga diperoleh data yang bersifat kualitatif.

Tools Analysis

Tools analisis yang digunakan untuk 
mengetahui kondisi umum di enam subsektor 
industri halal yaitu:

1. Value Chain Mapping

Digunakan untuk memahami alur 
bisnis responden mulai dari input 
bahan baku (atau sumber lainnya), 
proses pengolahan bahan bau menjadi 
produk/jasa yang siap didistribusikan, 
dan bagaimana  konsumen merespon 
produk/jasa yang telah dikonsumsi.

2. Business Model

Digunakan untuk mengetahui Business 
Model Canvas setiap sektor, meliputi: 

(a) Offerings/Value Proposition 
yang ditawrkan oleh pelaku usaha 
terhadap target konsumen.

(b) Konsumen yang menjadi target 
pasar dari pelaku usaha.

(c) Infrastruktur yang membangun 
pelaku usaha.

(d) Cost Driver yang melihat 
komponen pemasukan (revenue 
stream) dan pengeluaran (cost 
structure) perusahaan.

3. Interlink antar Sektor

Value Chain
Mapping

Model
Business

Intelnk Antar
Sektor
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2. Untuk mengukur sentimen masyarakat 
terhadap enam sektor industri halal.

Kedua hasil analisis tersebut bermanfaat untuk 
menjelaskan persepsi masyarakat terhadap 
enam sektor industri halal.

Sebaran Responden

Berdasarkan sektor usahanya, jumlah 
responden terbanyak di sektor makanan dan 
minuman (48,9%), sektor fesyen (15,5%) serta 
sektor hotel (11,2%).  

Sedangkan berdasarkan lokasinya, jumlah 
responden terbanyak berada di kota Bandung 
(21,33%), dengan sektor utamanya adalah 
makanan dan minuman (8,81%) serta fesyen 
(6,46%).

Digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana sebuah industri terhubung 
dengan industri lain baik secara 
ekonomi maupun non ekonomi.

Analisis Big Data

Selain informasi yang diperoleh melalui survei, 
juga dilakukan pendekatan data analitik dengan 
sumber data skala besar (Big Data). Pendekatan 
analitik digunakan untuk mengetahui persepsi 
masyarakat terhadap industri halal, khususnya 
yang terkait dengan enam sektor yaitu 
makanan dan minuman, kosmetik dan farmasi, 
fesyen, hotel, media, serta travel. Data skala 
besar diperoleh dari internet, khususnya twitter.

Data yang terkumpul akan dianalisis 
frekuensinya. Analisis frekuensi bertujuan 
untuk:

1. Untuk mengetahui kata-kata apa yang 
paling sering digunakan masyarakat 
dalam kaitannya dengan enam sektor 
industri halal.  

Periode Data September 2014 – September 2018
Total Data terkumpul 2.847.707 Tweets

Sumber Data Twitter

Tabel 1. Informasi Big Data terkait Sektor Usaha Halal

Subsektor Makanan/
Minuman

Subsektor Hotel

Subsektor Farmasi/
Kosmetik

Subsektor Media

Subsektor Fesyen Subsektor Travel

48,9%

5,7%

15,5% 12,3%

6,5%

11,2%

Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB

Gambar 1. Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Usaha
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Sumber: Bank Indonesia

Jakarta
Bandung
DI Yogyakarta
Surabaya
Malang
Lombok
Balikpapan
Padang
Medan
Makassar
Total

8
45
9

48
6

12
25
25
57
14

250

1
7
5
2
0
0
1
1

10
2

29

2
8
9
5
2
1

11
13
2
4

57

4
33
2

16
5
0
1
2
7
9

79

3
8
7
5
2
2

14
14
0
8

63

9
8
3
3
3
1
3
1
2
0

33

27
109
35
79
18
16
56
56
78
37

511

Kota Makanan/
Minuman

Kosmetik/
Farmasi Hotel Fesyen Travel Media Total Kota

Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB

Persebaran Responden

Medan, 79 Responden

Makanan/Minuman: 57
Farmasi/Kosmetik: 10
Hotel: 2
Fesyen: 7
Travel: 0
Media: 2

Padang, 56 Responden

Makanan/Minuman: 25
Farmasi/Kosmetik: 1
Hotel: 13
Fesyen: 2
Travel: 14
Media: 1

Surabaya, 79 Responden

Makanan/Minuman: 48
Farmasi/Kosmetik: 2
Hotel: 5
Fesyen: 16
Travel: 5
Media: 3

Makassar, 79 Responden

Makanan/Minuman: 14
Farmasi/Kosmetik: 2
Hotel: 4
Fesyen: 9
Travel: 8
Media: 0

Balikpapan, 56 Responden

Makanan/Minuman: 26
Farmasi/Kosmetik: 1
Hotel: 11
Fesyen: 1
Travel: 14
Media: 3

DKI Jakarta, 27 Responden

Makanan/Minuman: 8
Farmasi/Kosmetik: 1
Hotel: 2
Fesyen: 4
Travel: 3
Media: 9

Bandung, 109 Responden

Makanan/Minuman: 45
Farmasi/Kosmetik: 7
Hotel: 8
Fesyen: 33
Travel: 8
Media: 8

DIY, 35 Responden

Makanan/Minuman: 9
Farmasi/Kosmetik: 5
Hotel: 9
Fesyen: 2
Travel: 7
Media: 3

Lombok, 16 Responden

Makanan/Minuman: 6
Farmasi/Kosmetik: 0
Hotel: 2
Fesyen: 5
Travel: 2
Media: 3

Malang, 18 Responden

Makanan/Minuman: 6
Farmasi/Kosmetik: 0
Hotel: 2
Fesyen: 5
Travel: 2
Media: 3

Gambar 2. Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi

Gambar 2. Sebaran Responden Berdasarkan Sektor dan Lokasi
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Responden adalah
perusahaan skala

menengah

Responden adalah
perusahaan skala besar

17,6%

3,52%

Responden adalah
perusahaan skala kecil

Responden adalah
perusahaan berskala mikro

38,16%

40,7%

Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB

Grafik 1. Skala Perusahaan Responden Berdasarkan Omset

Profil Responden

Mengacu pada kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana pada UU Nomor 20 Tahun  
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, jumlah responden terbanyak merupakan usaha mikro 
(40,7%), sedangkan usaha kecil 38,16%, usaha menengah 17,6% dan usaha besar 3,52%.

Pendapatan  
Rp2,5 Miliar sd 
Rp50 Miliar  
per tahun

Pendapatan  
diatas 
Rp50 Miliar  
per tahun

Pendapatan  
Rp300 juta sd 
Rp2,5 Miliar  
per tahun

Pendapatan  
<Rp300 juta  
per tahun
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Sektor Makanan/Minuman

Value Chain Analysis dan Interlink 
antar Sektor

Sebanyak 75,6% responden menyatakan 
bahwa bahan baku telah bersertifikat halal dan 
sebagian besar dibeli langsung dari produsen 
melalui sistem offline. Pemasok bahan baku, 
mesin, dan peralatan produksi umumnya 
berada di dalam kota. Sebanyak 82% responden 
membeli bahan baku dari dalam kota, 
dengan pertimbangan sebagian besar bahan 
baku memiliki kadaluarsa pendek sehingga 
pemenuhan bahan baku dari lokasi sekitar 
menjadi pilihan utama. 

Sebanyak 84,4% responden merekrut tenaga 
kerja dari orang-orang terdekat dan hampir 
seluruhnya dilatih/ditraining secara internal 
oleh perusahaan. Sebagian besar responden 
mendapatkan dana modal usaha dari dana 
pribadi. Tempat usaha yang digunakan sebagian 
besar merupakan milik sendiri.

Terkait dengan kehalalan produk yang 
dihasilkan, sebanyak 52,4% responden telah 
memiliki sertifikat halal. Sedangkan bagi 
responden yang belum memiliki sertifikat halal, 
alasan utamanya adalah proses yang rumit, 
tidak sebanding dengan masa berlaku sertifikat 
halal (46,5%), tarif mahal (31 ,3%), dan proses 
lama (27,8%). Terlepas dari kepemilikan sertifikat 
halal, sebanyak 99,2% responden meyakini 
telah melalui proses yang halal. Sebanyak 38% 
responden memiliki paten merek.

Dalam hal keterkaitan antar sektor, perusahaan 
makanan dan minuman paling banyak 
bekerjasama dengan sesama perusahaan 
makanan dan minuman (75,7%), bekerjasama 
dengan hotel (15,8%), bekerjasama dengan 
media (10,5%).

Business Model Canvas

Nilai utama yang ditawarkan responden kepada 
target konsumen adalah harga produk yang 
murah atau dapat dijangkau (70%), kesesuaian 
produk dengan standar halal (44,8%) dan 
keamanan produk (44,8%).

Segmen yang menjadi target penjualan produk 
adalah Muslim yang memiliki kebutuhan 
terhadap produk halal (58,8%) dan distributor/
toko (46,4%).

Sebagian besar responden menarik konsumen 
baru melalui penyelenggaraan event/exhibition 
dan melalui komunikasi via email/telepon/
korespondensi. Metode komunikasi via email/
telepon/korespondensi juga menjadi metode 
yang paling sering digunakan responden 
(51,2%) untuk mengelola hubungan baik 
dengan konsumen. Media yang paling banyak 
digunakan untuk promosi adalah telepon/
WhatsApp/SMS (online) dan toko sendiri 
(offline). Media yang paling banyak digunakan 
untuk penjualan adalah telepon/WhatsApp/SMS 
(online) dan toko sendiri (offline).

Biaya terbesar perusahaan yang bersifat tetap 
adalah gaji pegawai. Sedangkan biaya tidak 
tetap yang terbesar adalag biaya bahan bau dan 
biaya pengemasan produk.

Untuk mendapatkan tingkat pengembalian 
yang tinggi, 62,8% responden memilih 
meningkatkan jumlah produksi untuk barang 
yang sama daripada melakukan diversifikasi 
produk. Hal ini mengindikasikan kurangnya 
keinginan responden di sektor makanan dan 
minuman dalam menyediakan jenis produk 
baru dalam rangka meningkatkan penjualan.
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Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB

Analisis Big Data

Persepsi masyarakat (dalam hal ini pengguna 
Twitter) mengenai halal yang terkait makanan 
minuman bersifat dinamis. Selama 2014-2018, 
jumlah tweet terkait halal di sektor makanan 
minuman paling banyak adalah pada tahun 
2015. 

Pada tahun 2014, tweet paling banyak berkisar 
pada dimensi: (i) fungsi dan kegunaan makanan 
dan minuman halal; (ii) pengaruh kebijakan 
halal di negara lain, misal Jepang dan Canada 
yang mulai menggerakkan sektor makanan 
ke arah halal; dan (iii) politik, misal: peran MUI 
terkait kehalalan makanan minuman.

Pada tahun 2015, jumlah tweet meningkat pesat 
mencapai 52.636. Pada tahun 2016, jumlah tweet 
masih cukup tinggi meskipun tidak setinggi 
tahun sebelumnya. Pada periode 2015-2016, 
kasus stem cell mendapat sorotan dari khalayak 
nasional dan internasional. Berkembangnya 
UMKM berbasis halal seperti bisnis herbal mulai 
memasuki persepsi masyarakat terkait industri 
halal. Dalam bisnis restoran yang mengangkat 
tema halal, masyarakat menangkap bahwa 
bahan baku dan proses memasak adalah 
dua hal yang menjadi kunci kehalalan sektor 
makanan.

Pada tahun 2017 dan 2018, kata kunci ‘babi’ 
secara eksplisit dikemukakan masyarakat dalam 
tweetnya. Pada periode tersebut, secara fakta 
bisnis makanan berbahan baku daging babi 
mulai menjadi eksplisit di tengah masyarakat. 
Hal ini kemudian membuat pengguna twitter 
mengemukakan kata kunci BPOM dalam sektor 
makanan halal. Masyarakat mempersepsikan 
BPOM sebagai pihak yang dapat meningkatkan 
literasi masyarakat untuk mengetahui 
kandungan produk makanan.

Grafik 2. Jumlah Tweet di Sektor Makanan dan Minuman 
2014-2018
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Sebagian besar,70,4%

Sebagian besar,71,2%
Sebagian besar ,76,8%

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsaap/SMS;
Instagram; dan Facebook

 

target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

Media online/elektronik
yang paling sering digunakan
promosi adalah email,
telepon, dan korespondensi

Sebagian besar,51,2%

Sebagian besar ,47,2%

Mengelola hubungan
baik dengan konsumen
melalui email, telepon,
dan korespondensi

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp
atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

82,8% Sebagian besar,

58,8% Sebagian besar,

Sebagian besar,
bangunan
usaha
milik sendiri

71,2%

Sebagian besar,52,4%

Sebagian besar,
Memiliki database
konsumen

40,4%

Produksi dengan
tenaga manusia

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

88%

Sebagian besar,82,8%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

84,4%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

95,2%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
MINUMAN

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

75,6% Sebagian besar,

bahan baku dibeli langsung
kepada produsen 

mesin dan peralatan
produksi dibeli dari 
dalam kota 

41,9% Sebagian besar

74,0% Sebagian besar,

82,0% Sebagian besar,

54,3% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

bahan baku telah
berserti�kat halal Merekrut orang

-orang terdekat

Training oleh
internal perusahaan Memiliki

Serti�kat Halal

konsumen berasal
dari dalam kota

Media o�ine yang paling
sering digunakan promosi
adalah toko, restoran
atau outlet sendiri

Bahan baku dibeli
dari dalam kota

pembelian bahan baku
dilakukan via o�ine

Infrastruktur yang
dimiliki :

peralatan kerja, mesin,
gedung, bangunan,

tanah

Diantara responden yang
menggunakan teknologi
software untuk operasional,
paling banyak (52,8%
diantaranya) adalah untuk
administrasi (Microsoft O�ce)

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
toko/outlet sendiri; 
retail/ konsinyasi; 
event/ pameran

Menarik konsumen
baru melalui event/
exhibition



123Suplemen 2 - Survei Pemetaan Usaha Halal

Sebagian besar,70,4%

Sebagian besar,71,2%
Sebagian besar ,76,8%

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsaap/SMS;
Instagram; dan Facebook

 

target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

Media online/elektronik
yang paling sering digunakan
promosi adalah email,
telepon, dan korespondensi

Sebagian besar,51,2%

Sebagian besar ,47,2%

Mengelola hubungan
baik dengan konsumen
melalui email, telepon,
dan korespondensi

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp
atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

82,8% Sebagian besar,

58,8% Sebagian besar,

Sebagian besar,
bangunan
usaha
milik sendiri

71,2%

Sebagian besar,52,4%

Sebagian besar,
Memiliki database
konsumen

40,4%

Produksi dengan
tenaga manusia

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

88%

Sebagian besar,82,8%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

84,4%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

95,2%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
MINUMAN

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

75,6% Sebagian besar,

bahan baku dibeli langsung
kepada produsen 

mesin dan peralatan
produksi dibeli dari 
dalam kota 

41,9% Sebagian besar

74,0% Sebagian besar,

82,0% Sebagian besar,

54,3% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

bahan baku telah
berserti�kat halal Merekrut orang

-orang terdekat

Training oleh
internal perusahaan Memiliki

Serti�kat Halal

konsumen berasal
dari dalam kota

Media o�ine yang paling
sering digunakan promosi
adalah toko, restoran
atau outlet sendiri

Bahan baku dibeli
dari dalam kota

pembelian bahan baku
dilakukan via o�ine

Infrastruktur yang
dimiliki :

peralatan kerja, mesin,
gedung, bangunan,

tanah

Diantara responden yang
menggunakan teknologi
software untuk operasional,
paling banyak (52,8%
diantaranya) adalah untuk
administrasi (Microsoft O�ce)

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
toko/outlet sendiri; 
retail/ konsinyasi; 
event/ pameran

Menarik konsumen
baru melalui event/
exhibition



124 Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

Garis besar interlink antar sektor
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permodalan
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Perusahaan
fesyen : untuk
kerja sama
pengadaan
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Perusahaan
travel : untuk 
promo dan 
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Perusahaan media : 
untuk promo dan 
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INTERLINK
ANTAR SEKTOR

*Berdasarkan survei, berikut adalah interlink antar sektor
yang terjadi antara perusahaan dengan sektor yang sama
atau dengan sektor bisnis yang lain.

Sesama perusahaan
makanan/minuman :
pemasok bahan baku

Perusahaan kemasan :
pasokan kemasan

Sesama perusahaan
makanan/minuman :
untuk toll manufacturing/
makelun produksi

Grabfood/Gofood :
untuk channel
penjualan

Hotel: untuk seminar
atau workshop
konsumen

Hotel: untuk channel
penjualan.
Misalnya konsinyasi
penjualan atau menjadi
pemasok kosmetik
kebutuhan kamar

Hubungan kerja sama
perusahaan dengan sektor
lain dan bentuk kerja
samanya

Garis Besar Interlink Antar Sektor
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diakses/ditemu-
kan konsumen
Produk menawar-
kan inovasi & 
kebaruan

47,2%

51,2%  

Event/exhibition

Menjalin komunikasi
via email, telepon,
dan korespondensi

Promosi dan Penjualan :
Online : Telepon/Whatsapp/ 

SMS
O�ine : Toko Sendiri

58,8% Umat Islam yang 
memiliki kebutuhan 
terhadap barang/ 
jasa halal
Distributor / toko 
Individu yang  
mengikuti tren halal 
untuk alasan etis dan 
keamanan

BIAYA TETAP
Terbesar

BIAYA TIDAK TETAP
Terbesar

#1
#2

#1
#2

Gaji Karyawan
Biaya Bangunan
(kepemilikian/sewa)

Biaya Bahan Baku Produk
Biaya Pengemasan Produk

75,6%
25,2%

Penjualan Produk 
Penjualan Aset/merek perusahaan

Model Bisnis Template
Sumber : Alexandercowan.com, diakses pada November 2019

46,4%
51,2%

Infrastructure O�ering Customer

Menarik konsumen baru :

Mengelola hubungan baik
dengan konsumen :

Business Model Canvas Sektor Makanan/Minuman
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Sektor Kosmetik dan Farmasi

Value Chain Analysis dan Interlink 
antar Sektor

Sebanyak 58,6% responden menyatakan 
bahwa bahan baku telah bersertifikat halal 
dan sebagaian besar dibeli dari pedagang dab 
distributor melalui sistem offline. Pemasok 
bahan baku, mesin, dan peralatan produksi 
umumnya berada di beberapa provinsi 
di Indonesia. Sebagaian besar responden 
(72,4%) merekrut tenaga kerja dengan sistem 
profesional dan dilatih/ditraining secara internal 
oleh perusahaan. 

Terkait kehalalan produk yang dihasilkan, 
sebanyak 51,7% responden telah memiliki 
sertifikat halal. Sedangkan bagi responden 
yang belum memiliki sertifikat halal, alasan 
utamanya adalah proses lama (37,9%), proses 
rumit dan tidak sebanding dengan masa 
berlaku yang singkat (31,3%), belum merasa 
membutuhkan (20,6%), tarif mahal (13,8%) dan 
belum mendapatkan informasi terkait prosedur 
(3,4%). Terlepas dari kepemilikan sertifikat halal, 
sebanyak 93,1% responden meyakini telah 
melalui proses yang halal.

Sebanyak 44,8% responden memiliki hak merek.

Sebagian besar responden mendapatkan dana 
modal usaha dari dana pribadi. Tempat usaha 
yang digunakan juga merupakan milik sendiri.

Dalam hal keterkaitan antar sektor, perusahaan 
farmasi dan kosmetik paling banyak bekerja 
sama dengan sesama perusahaan farmasi 
dan kosmetik (58,8%), perusahaan media 
(41,2%), hotel (29,4%), perusahaan makanan dan 
minuman (23,5%), perusahaan travel (17,6%), dan 
perusahaan fesyen (11,8%).

Business Model Canvas

Nilai utama yang ditawarkan responden 
kepada target konsumen adalah produk 
yang aman (65,5%), harga murah atau mudah 
dijangkau (62,1%). Segmen yang menjadi target 
penjualan produk adalah Muslim yang memiliki 
kebutuhan terhadap produk halal (79,3%) dan 
distributor/toko (58,6%).

Untuk menarik konsumen baru, responden 
paling sering menjalin komunikasi via email/
telepon/ korespondensi. Jalinan komunikasi 
via email/telepon/ korespondensi juga menjadi 
metode yang palimg serng digunakan 
responden (75,9%) untuk mengelola hubungan 
baik dengan konsumen.

Media yang paling banyak digunakan untuk 
promosi adalah facebook 65,5% (online) dan 
toko sendiri 55,2% (offline). Media yang paling 
banyak digunakan untuk penjualan adalah 
telepon/WhatsApp/SMS 62,1% (online) dan toko 
sendiri 58,6% (offline).

Sebanyak 44,8% responden telah memiliki 
paten merek. Biaya terbesar perusahaan yang 
bersifat tetap adalah gaji pegawai dan biaya 
mesin (kepemilikan/sewa). Sedangkan biaya 
tidak tetap yang terbesar adalah biaya bonus 
pegawai dan biaya pengemasan.

Untuk mendapatkan tingkat pengembalian 
yang tinggi, sebanyak 58,6% responden memilih 
untuk melalukan diversifikasi produk daripada 
meningkatkan jumlah produksi barang yang 
sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa 
terdapat keinginan perusahaan di sektor 
farmasi/kosmetik halal dalam menyediakan 
jenis produk/layanan baru bagi konsumen dan 
calon konsumen.
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Analisis Big Data

Sama halnya dengan sektor makanan 
minuman, jumlah tweet mengenai halal di 
sektor kosmetik/farmasi mencapai puncak 
pada tahun 2015. Pada tahun 2015, jumlah tweet 
melonjak drastis mencapai 169.226.

Selama periode 2014-2018, topik yang cukup 
sering disebutkan lebih spesifik untuk 
bidang kecantikan. Ada beberapa hal yang 
mengindikasikan bahwa sebagian tweet 
tersebut bersifat iklan penawaran produk 
kosmetik. Penyebar iklan menyebutkan 
sertifikasi yang sudah didapatkan untuk 
menguatkan pemasaran produknya. 

Kata kunci yang selalu muncul selama periode 
2014-2018 adalah BPOM, jual, dan herbal. Peran 
MUI dan BPOM menjadi perhatian utama 

Tahun

0 50000 100000 150000 200000
Jumlah Data Tweet

46059

40822

45637

169226

65108

2018

2017

2016

2015

2014

Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB

Grafik 3. Jumlah Tweet terkait Halal di Sektor Farmasi/
Kosmetik

pengguna Twitter terkait kosmetik dan farmasi 
halal. Konsep herbal, syariah, nilai alami, dan 
kemanan juga menjadi kata penting di seputar 
kosmetik halal.
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Sebagian besar,89,7%
target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

3 media online/elektronik yang paling
sering digunakan promosi adalah
Facebook; telepon/Whatsapp/SMS; Instagramt

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

65,5% Sebagian besar,

79,3% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsapp/SMS; Instagram; 
website resmi perusahaan

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

55,2%

Sebagian besar,89,9%

Sumber dana dari
dana pribadi

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

72,4%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

96,6%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
FARMASI

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

58,6% Sebagian besar,

bahan baku menggunakan bahan organik

50,0% Sebagian besar

72,4% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

Bahan baku telah berserti�kat halal
Merekrut dengan proses
profesional

Training oleh
internal perusahaan

Sebagian besar,51,7%

Memiliki
Serti�kat halal

Sebagian besar,55,2%

Memiliki 
database konsumen

Sebagian besar,55,2%

Memiliki resep
/formula produk

konsumen berasal dari
dalam kota

Media o�ine yang paling sering 
digunakan adalah toko atau outlet 
sendiri; event/pameran; dan 
forum/kumpul komunitas

bahan baku dibeli dari
trader/distributor

Infrastruktur yang dimiliki :
peralatan kerja, mesin,

gedung, bangunan,
tanah

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
event/pameran; dan 
forum/komunitas; 
toko/outlet sendiri

mesin dan peralatan produksi dibeli dari 
beberapa provinsi (nasional)

55,2% Sebagian besar

Pemasok mesin berada dalam satu kota

55,2% Sebagian besar

79,3% Sebagian besar,
pembelian bahan baku hanya 
dilakukan via online

Sebagian besar79,3%

Menarik konsumen baru melalui
email, telepon, dan korespondensi

Sebagian besar75,6%

Mengelola hubungan baik dengan konsumen
melalui email, telepon, dan korespondensi

Sebagian besar,
Produksi dengan sistem
listrik dan mekanik

75,9%
Penggunaan teknologi software 
untuk operasional paling banyak 
adalah untuk administrasi 
(Microsoft O�ce)
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Sebagian besar,89,7%
target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

3 media online/elektronik yang paling
sering digunakan promosi adalah
Facebook; telepon/Whatsapp/SMS; Instagramt

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

65,5% Sebagian besar,

79,3% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsapp/SMS; Instagram; 
website resmi perusahaan

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

55,2%

Sebagian besar,89,9%

Sumber dana dari
dana pribadi

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

72,4%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

96,6%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
FARMASI

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

58,6% Sebagian besar,

bahan baku menggunakan bahan organik

50,0% Sebagian besar

72,4% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

Bahan baku telah berserti�kat halal
Merekrut dengan proses
profesional

Training oleh
internal perusahaan

Sebagian besar,51,7%

Memiliki
Serti�kat halal

Sebagian besar,55,2%

Memiliki 
database konsumen

Sebagian besar,55,2%

Memiliki resep
/formula produk

konsumen berasal dari
dalam kota

Media o�ine yang paling sering 
digunakan adalah toko atau outlet 
sendiri; event/pameran; dan 
forum/kumpul komunitas

bahan baku dibeli dari
trader/distributor

Infrastruktur yang dimiliki :
peralatan kerja, mesin,

gedung, bangunan,
tanah

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
event/pameran; dan 
forum/komunitas; 
toko/outlet sendiri

mesin dan peralatan produksi dibeli dari 
beberapa provinsi (nasional)

55,2% Sebagian besar

Pemasok mesin berada dalam satu kota

55,2% Sebagian besar

79,3% Sebagian besar,
pembelian bahan baku hanya 
dilakukan via online

Sebagian besar79,3%

Menarik konsumen baru melalui
email, telepon, dan korespondensi

Sebagian besar75,6%

Mengelola hubungan baik dengan konsumen
melalui email, telepon, dan korespondensi

Sebagian besar,
Produksi dengan sistem
listrik dan mekanik

75,9%
Penggunaan teknologi software 
untuk operasional paling banyak 
adalah untuk administrasi 
(Microsoft O�ce)
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Garis besar interlink antar sektor

Interlink
antar
sektor

 
Perusahaan

Fesyen

Perusahaan
Travel

Hotel

58,8%
Perusahaan
Media

Sesama perusahaan
Farmasi/Kosmetik

 

11,8%

17,6%

41,2%

Perusahaan
Makanan/minuman

23,5%

29,4%

OUTBOND
LOGISTICS

OPERASIONALINBOUND
LOGISTICS

Konsultan:
misalnya untuk desain 
yang terkait yang terkait 
produk seperti kemasan; 
perpajakan; legalitas; dll

Lembaga 
keuangan 
(per-bankan) : 
untuk bantuan 
permodalan

Lembaga yang 
berwenang 
mengeluarkan 
serti�kasi halal:
untuk serti�kat halal

Sesama industri 
farmasi/kosmetik:
distribusi

=
=

MARKETING
& SALES

SERVICES

Distributor atau
reseller: untuk
pemasaran dan
penjualan Hotel: untuk

promo dan
pemasaran

Perusahaan media :
untuk promo dan
pemasaran

INTERLINK
ANTAR SEKTOR

*Berdasarkan survei, berikut adalah interlink antar sektor
yang terjadi antara perusahaan dengan sektor yang sama
atau dengan sektor bisnis yang lain.

Sesama perusahaan
farmasi/kosmetik :
pemasok bahan baku

Perusahaan kemasan :
pasokan kemasan

Sesama perusahaan
farmasi/kosmetik :
untuk toll manufacturing/
makelun produksi

Perusahaan travel : 
untuk jasa pengiriman 
atau distribusi

Makanan/minuman : untuk 
kolaborasi pembuatan produk 
baru. Case : Dear Me Beauty 
dengan Nissin Wafer

Perusahaan travel :
untuk promo dan
pemasaran

Hotel : untuk 
seminar atau 
workshop
konsumen

Hotel: untuk channel
penjualan.
Misalnya konsinyasi
penjualan atau menjadi
pemasok kosmetik
kebutuhan kamar

Hubungan kerja sama
perusahaan dengan sektor
lain dan bentuk kerja
samanya

Garis Besar Interlink Antar Sektor
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FISIK : 
82,8%
82,8%
79,3%

58,6%
55,2%

65,5%
62,1%

48,3%

48,3%

48,3%

 

INTELEKTUAL :

Key
Partners

89,7%
62,1%
51,7%

Pemasok bahan baku
Pemasok kemasan
Distributor

Key Activities

Value
Proposition

Customer
Relationship

Cost
Structure

Channels

Revenue
Stream

Customer
Persona

Key
Resources

Menyediakan produk dan
jasa yang aman

Gedung/bangunan
Peralatan kerja
Mesin produksi

Serti�kasi lainnya
Resep/Formula produk

Produk yang aman
Harganya murah/ 
mudah dijangkau
Merek yang 
memiliki reputasi 
baik
Kinerja produk 
handal dan awet
Produk menawar-
kan inovasi dan 
kebaruan

79,3% Menjalin komunikasi
via email, telepon, dan korespondensi

75,9% Menjalin komunikasi via email, 
telepon, dan korespondensi

Promosi

Penjualan

Online :
O�ine :

Facebook
Toko Sendiri

Online :
O�ine :

telepon/Whatsapp/ SMS
Toko Sendiri

79,3% Umat Islam yang 
memiliki kebutuhan 
terhadap barang/ 
jasa halal
Distributor / toko 
Perusahaan Lainnya

BIAYA TETAP
Terbesar

BIAYA TIDAK TETAP
Terbesar

#1
#2

#1
#2

Gaji Karyawan
Biaya Mesin
(kepemilikian/sewa)

Bonus Karyawan
Biaya Pengemasan Produk

69,0%
27,6%

Penjualan Produk 
Penjualan Aset/merek perusahaan

58,6%
48,3%

Menarik konsumen baru :

Mengelola hubungan baik
dengan konsumen :

Model Bisnis Template
Sumber : Alexandercowan.com, diakses pada November 2019

Infrastructure O�ering Customer

Business Model Canvas Sektor Farmasi
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Sektor Fesyen

Value Chain Analysis dan Interlink 
antar Sektor

Sebanyak 51,9% responden menyatakan bahwa 
bahan baku telah bersertifikat halal dan 
sebagian besar dibeli langsung dari produsen 
melalui sistem offline. Pemasok bahan baku, 
mesin, dan peralatan produksi umumnya 
berada di beberapa provinsi di Indonesia. 

Sebagian besar responden (72,2%) merekrut 
tenaga kerja dari orang-orang terdekat dan 
dilatih/training secara internal oleh perusahaan 
(91,1%).

Terkait kehalalan produk yang dihasilkan, 
sebanyak 11,4% responden telah memiliki 
sertifikat halal. Sedangkan bagi responden 
yang belum memiliki sertifikat halal, alasan 
utamanya adalah belum merasa membutuhkan 
(59,5%), prosedur yang rumit (31,6%), dan tarif 
yang mahal (12,7%). Terlepas dari kepemilikan 
sertifikat halal, sebanyak 78,5% responden 
meyakini telah melalui proses yang halal.

Sebanyak 44,3% responden memiliki hak pakai 
merek.

Sebagian besar responden mendapatkan dana 
modal usaha dari dana pribadi. Tempat usaha 
yang digunakan juga merupakan milik sendiri.

Dalam hal keterkaitan antar sektor, perusahaan 
fesyen paling banyak memiliki keterkaitan 
dengan sesama perusahaan fesyen (836%), 
perusahaan media (32,7%), perusahaan travel 
(18,2%), perusahaan makanan dan minuman 
(10,9%), perusahaan farmasi dan kosmetik (7,3%), 
dan hotel (3,6%).

Business Model Canvas

Nilai utama yang ditawarkan responden kepada 
target konsumen adalah produk yang aman 
dan nyaman digunakan (70,4%), tampilan unik 
dan menarik (69,1%), serta kesan eksklusif dan 
mewah (53,1%). Segmen yang menjadi target 
penjualan produk adalah Muslim yang memiliki 
kebutuhan terhadap pakaian muslim (85,2%).

Untuk menarik konsumen baru, responden 
paling sering melalui engagement di social 
media (58,2%). Sedangkan untuk mengelola 
hubungan baik dengan konsumen, perusahaan 
paling sering menjalin komunikasi via email/
telepon/ korespondensi (57%).

Media promosi secara online/elektronik yang 
paling banyak digunakan adalah instagram 
(83,5%), telepon/WhatsApp/SMS (59,5%), 
Facebook (48,1%) dan marketplace (38%). Media 
promosi secara offline yang paling banyak 
digunakan adalah toko sendiri (78,5%), event/
pameran (46,8%) dan melalui forum komunitas 
(31,6%).

Biaya terbesar perusahaan yang bersifat tetap 
adalah gaji karyawan. Sedangkan biaya tidak 
tetap yang terbesar adalah biaya bahan baku 
dan biaya pengemasan produk.

Untuk mendapatkan tingkat pengembalian 
yang tinggi, cara yang paling banyak digunakan 
responden (64,2%) adalah melakukan 
diversifikasi produk daripada meningkatkan 
jumlah produksi barang yang sudah ada.
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Analisis Big Data

Jumlah tweet mengenai halal di sektor fesyen 
mencapai puncak pada tahun 2015. Pada 
tahun 2015, jumlah tweet sebanyak 2.821. 
Dibandingkan sektor makanan/minuman dan 
farmasi/kosmetik, jumlah tweet di sektor fesyen 
jauh lebih sedikit. Pada sektor fesyen, persepsi 
pengguna Twitter terhadap kata ‘halal’ berpusat 
pada benda-benda mode seperti baju dan 
sepatu.

Pada tahun 2014, dunia fesyen halal masih 
sangat baru. Persepsi masyarakat terkait fesyen 
halal masih sangat abstrak. Mulai tahun 2015, 
persepsi masyarakat mulai terbentuk sehingga 
muncul kata-kata yang representatif, seperti 
lifestyle, hijabers, ukuran badan, dan muslimah. 

Pada tahun 2016-2018, kata ‘MUI’ menjadi kata 
yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. 
Kata lainnya yang frekuensi kemunculannya 
cukup tinggi adalah sepatu. Kata-kata yang 

Grafik 4. Jumlah Tweet terkait Halal di Sektor Fesyen

merepresentasikan gaya fesyen pengguna 
tweeter mulai terlihat pada periode ini. Kata-
kata tersebut antara lain hijab, sesuai gaya, 
bentuk tubuh. Fesyen pria juga mulai banyak 
dibahas, seperti baju koko dan muslim. 

Jumlah tweet terkait fesyen halal dipengaruhi 
antara lain oleh momentum Idul Fitri.
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Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB
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Sebagian besar,78,5%
Sebagian besar,89,9%

 

target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

3 media online/elektronik yang paling
sering digunakan promosi adalah
Instagram; telepon/Whatsapp/SMS;
Facebook

Sebagian besar,57%

Sebagian besar ,58,2%

Mengelola hubungan
baik dengan konsumen
melalui email, telepon,
dan korespondensi

 

Sebagian besar,74,7%

Distribusi barang ke 
konsumen/channel penjualan 
menggunakan pihak ketiga, 
misalnya ekspedisi

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp
atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

68,4% Sebagian besar,

84,8% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsaap/SMS; Instagram; 
dan website resmi perusahaan

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

57%

Sebagian besar,46,8%

Sebagian besar,
Memiliki database
konsumen

44,3%

Sebagian besar,
Memiliki database
konsumen

44,3%

(i)Produksi dengan sistem
listrik dan mekanik
(ii)produksi manual dengan
tenaga manusia

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

89,9%

Sebagian besar,64,6%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

72,2%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

91,1%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
FESYEN 

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

51,9% Sebagian besar,

bahan baku dibeli di
dalam kota

mesin dibeli di
dalam kota

63,3% Sebagian besar

72,2% Sebagian besar,

86,1% Sebagian besar,

51,9% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

bahan baku telah
berserti�kat halal Merekrut orang-orang terdekat,

baik kerabat atau kenalan

Training oleh
internal perusahaan

Jejaring perusahaan
untuk bekerja sama

konsumen berasal
dari dalam kota

Media o�ine yang paling sering 
digunakan promosi adalah toko 
atau outlet sendiri; event/pameran;
dan forum/kumpul komunitas

Bahan baku dibeli
dari dalam kota

pembelian bahan baku
dilakukan via o�ine

54,4% Sebagian besar,
barang dan jasa kebutuhan 
operasional perusahaan dibeli melalui 
pencarian o�ine (distributor, toko)

Infrastruktur yang
dimiliki :

peralatan kerja, mesin,
gedung, bangunan,

tanah

Penggunaan teknologi 
software untuk 
operasional paling banyak 
adalah untuk 
pengelolaan keuangan

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
toko/outlet sendiri; 
retail/ konsinyasi; 
event/ pameran

Menarik konsumen baru
melalui engagement di 
media sosial
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Sebagian besar,78,5%
Sebagian besar,89,9%

 

target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

3 media online/elektronik yang paling
sering digunakan promosi adalah
Instagram; telepon/Whatsapp/SMS;
Facebook

Sebagian besar,57%

Sebagian besar ,58,2%

Mengelola hubungan
baik dengan konsumen
melalui email, telepon,
dan korespondensi

 

Sebagian besar,74,7%

Distribusi barang ke 
konsumen/channel penjualan 
menggunakan pihak ketiga, 
misalnya ekspedisi

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp
atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

68,4% Sebagian besar,

84,8% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsaap/SMS; Instagram; 
dan website resmi perusahaan

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

57%

Sebagian besar,46,8%

Sebagian besar,
Memiliki database
konsumen

44,3%

Sebagian besar,
Memiliki database
konsumen

44,3%

(i)Produksi dengan sistem
listrik dan mekanik
(ii)produksi manual dengan
tenaga manusia

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

89,9%

Sebagian besar,64,6%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

72,2%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

91,1%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
FESYEN 

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

51,9% Sebagian besar,

bahan baku dibeli di
dalam kota

mesin dibeli di
dalam kota

63,3% Sebagian besar

72,2% Sebagian besar,

86,1% Sebagian besar,

51,9% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

bahan baku telah
berserti�kat halal Merekrut orang-orang terdekat,

baik kerabat atau kenalan

Training oleh
internal perusahaan

Jejaring perusahaan
untuk bekerja sama

konsumen berasal
dari dalam kota

Media o�ine yang paling sering 
digunakan promosi adalah toko 
atau outlet sendiri; event/pameran;
dan forum/kumpul komunitas

Bahan baku dibeli
dari dalam kota

pembelian bahan baku
dilakukan via o�ine

54,4% Sebagian besar,
barang dan jasa kebutuhan 
operasional perusahaan dibeli melalui 
pencarian o�ine (distributor, toko)

Infrastruktur yang
dimiliki :

peralatan kerja, mesin,
gedung, bangunan,

tanah

Penggunaan teknologi 
software untuk 
operasional paling banyak 
adalah untuk 
pengelolaan keuangan

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
toko/outlet sendiri; 
retail/ konsinyasi; 
event/ pameran

Menarik konsumen baru
melalui engagement di 
media sosial
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Garis besar interlink antar sektor

Interlink
antar
sektor

 
Hotel

Sesama perusahaan
Farmasi/Kosmetik

Perusahaan
Travel

83,6%
Perusahaan
Media

Perusahaan
Fesyen

 

3,6%

32,7%

Perusahaan
Makanan/minuman

10,9%

18,2%

7,3%

OUTBOND
LOGISTICS

OPERASIONALINBOUND
LOGISTICS

Lembaga 
keuangan 
(per-bankan) : 
untuk bantuan 
permodalan

=
=

MARKETING
& SALES

SERVICES

Distributor atau
reseller: untuk
pemasaran dan
penjualan

Reseller
Kolaborasi dalam 
melakukan promosi 
dan penjuan

Sesama perusahaan fesyen:
1.
2.

Hotel: untuk
promo dan
pemasaran

Perusahaan media :
untuk promo dan
pemasaran

Entertaiment :
untuk endorsment

INTERLINK
ANTAR SEKTOR

*Berdasarkan survei, berikut adalah interlink antar sektor
yang terjadi antara perusahaan dengan sektor yang sama
atau dengan sektor bisnis yang lain.

Sesama perusahaan
fesyen :
1. 
2.

pemasok bahan baku
Pertukaran informasi tren
dan pasar , bahan baku, dll

Perusahaan kemasan :
pasokan kemasan

Sesama perusahaan
fesyen : untuk toll 
manufacturing/
makelun produksi

Perusahaan travel :
untuk promo dan
pemasaran

Hotel : untuk 
seminar atau 
workshop
konsumen

Industri kosmetik :
kolaborasi make
up dan fesyen

Perusahaan
travel : untuk
jasa pengiriman
atau distribusi

Hotel: untuk channel
penjualan. (outlet atau store)

Hubungan kerja sama
perusahaan dengan sektor
lain dan bentuk kerja
samanya

Sesama perusahaan
fesyen :
1. 
2.

Sharing biaya outlet/ event
Kolaborasi melakukan
distribusi dll

Konsultan :
1. 

2.

Konsultan desain dan 
branding
Konsultan konsep 
permintaan pasar/tren

Garis Besar Interlink Antar Sektor
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FISIK : 
78,5%
72,2%

46,8%

44,3%

72,2%

69,6%

54,5%

53,2%

50,6%
 INTELEKTUAL :

Key
Partners

88,9%
43,2%
39,5%

Pemasok bahan baku
Pemasok kemasan
Lembaga yang
mengeluarkan hak
penggunaan merek

Key Activities

Value
Proposition

Customer
Relationship

Cost
Structure

Channels

Revenue
Stream

Customer
Persona

Key
Resources

Produk yang aman dan
nyaman untuk digunakan

Peralatan kerja
Mesin produksi

Jejaring perusahaan
untuk bekerja sama
Paten merek

Produk yang aman 
dan nyaman untuk 
digunakan
Memiliki tampilan 
yang unik, 
menarik, dan 
elegan
Kesan eksklusif 
atau mewah
Mereka yang 
memiliki reputasi 
baik
Produk menawar-

58,2 % Social media dengan konten 
giveaway, tips and trick, dan lainnya

57% Menjalin komunikasi via email, 
telepon, dan korespondensi

Promosi

Penjualan

Online :
O�ine :

Instagram
Toko Sendiri

Online :
O�ine :

Instagram
Toko Sendiri

84,8% Umat Islam yang 
memiliki kebutuhan 
terhadap pakaian 
muslim
Individu yang 
mengikuti tren halal 
untuk alasan etis dan 
keamanan
Distributor dan toko

BIAYA TETAP
Terbesar

BIAYA TIDAK TETAP
Terbesar

#1
#2

#1
#2

Gaji Karyawan
Biaya Bangunan

Biaya bahan Baku Produk
Biaya Pengemasan Produk

89,9%
17,7%

Penjualan Produk 
Penjualan Aset/merek perusahaan

53,2%

30,4%

Menarik konsumen baru :

Mengelola hubungan baik
dengan konsumen :

Model Bisnis Template
Sumber : Alexandercowan.com, diakses pada November 2019

Infrastructure O�ering Customer

Business Model Canvas Sektor Fesyen
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Sektor Hotel

Value Chain Analysis dan Interlink 
antar Sektor

Sebanyak 61,4% responden menyatakan bahwa 
bahan baku dan pelalatan operasional telah 
memenuhi SNI. Hampir seluruh responden 
membeli bahan baku makanan dan minuman, 
serta keperluan operasional melalui penawaran 
dari pemasok di dalam kota. Pembelian 
dilakukan melalui sistem offline.

Sebagian besar responden (71,9%) merekrut 
tenaga kerja dengan sistem profesional 
dandilatih/training secara internal oleh 
perusahaan (91,2%).

Terkait kehalalan produk yang dihasilkan, 
sebanyak 38,6% responden telah memiliki 
sertifikat halal (khususnya untuk bagian resto 
hotel). Sedangkan bagi responden yang belum 
memiliki sertifikat halal, alasan utamanya 
adalah belum merasa membutuhkan (38,6%), 
proses yang lama (26,3%), dan tarif yang mahal 
(12,3%). Terlepas dari kepemilikan sertifikat 
halal, sebanyak 89,5% responden meyakini telah 
melalui proses yang halal.

Sebanyak 24,6% responden memiliki hak pakai 
merek. 

Sebagian besar responden mendapatkan dana 
modal usaha dari dana pribadi. Tempat usaha 
yang digunakan juga merupakan milik sendiri.

Dalam hal keterkaitan antar sektor, hotel 
paling banyak memiliki keterkaitan dengan 
perusahaan travel (57,9%), perusahaan makanan 
dan minuman (36,8%), perusahaan media 
(33,3%) dan sesama hotel (19,3%).

Business Model Canvas

Nilai utama yang ditawarkan responden kepada 
target konsumen adalah produk dengan harga 
yang relatif murah atau mudah dijangkau 
(87,7%) dan kebersihan hotel (86%). Segmen 
yang menjadi target penjualan adalah umat 
Islam yang memiliki kebutuhan barang/jasa 
halal (80,7%) dan individu yang mengikuti tren 
halal untuk alasan etis dan keamanan (64,9%). 

Untuk menarik konsumen baru, responden 
paling sering menarik konsumen melalui jalinan 
komunikasi via email/telepon/korespondensi. 
Metode ini juga menjadi metode yang paling 
sering digunakan responden untuk mengelola 
hubungan baik dengan konsumen. Media 
promosi secara online/elektronik yang paling 
banyak digunakan adalah telepon/WhatsApp/
SMS (63,2%), instagram (57,9%) dan facebook 
(54,4%). 

Media promosi secara offline yang paling 
banyak digunakan adalah brosur (78,9%) dan 
spanduk/banner (61,4%).

Biaya terbesar perusahaan yang bersifat tetap 
adalah gaji karyawan. Sedangkan biaya tidak 
tetap yang terbesar adalah biaya listrik dan air 
serta biaya perawatan aset.

Untuk mendapatkan tingkat pengembalian 
yang tinggi, sebanyak 77,2% responden 
memilih untuk meningkatkan jumlah produk/
layanan yang sudah ada daripada melakukan 
diversifikasi atas produk/layanan. Hal ini juga 
tercermin dari penawaran yang diberikan hotel 
cenderung statis dan tidak banyak berubah.
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Analisis Big Data

Pada tahun 2015 dan 2016, persepsi masyarakat 
terhadap halal pada sektor hotel berkutat 
pada sertifikat kehalalannya. Pada tahun 
2017, gerakan pariwisata halal mendongkrak 
munculnya persepsi hotel halal yang harus 
memiliki nilai syariah, ramah muslim, ramah 
keluarga, dan ramah turis. Pada tahun 2018, 
mulai muncul persepsi bahwa hotel halal harus 
diintegrasikan ke dalam paket wisata. Pada 
tahun 2019, kebijakan pemerintah mengenai 
pariwisata halal menjadi sorotan utama 
masyarakat. Hal ini juga menjadi persepsi 
masyarakat terhadap hotel halal.

Kata ‘halal’ dalam pembahasan sektor hotel 
cenderung berkaitan dengan hunian atau 
hotel, jasa makanan, transportasi, dan wisata. 

Grafik 5. Jumlah Tweet terkait Halal pada sektor Hotel

Keempat kata tersebut saling terhubung setiap 
tahun. Hal ini mengindikasikan sektor hotel 
memiliki kaitan erat dengan sektor pariwisata. 

Tahun

Jumlah Data Tweet

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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2142
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2051

822
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Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB
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Sebagian besar,63,2%

Sebagian besar,89,9%

target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

Media online/elektronik yang
paling sering digunakan promosi
adalah Telepon/Whatsapp/SMS

Sebagian besar,73,7%

Sebagian besar ,56,1%

Mengelola hubungan
baik dengan konsumen
melalui email, telepon,
dan korespondensi

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp
atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

80,7% Sebagian besar,

80,7% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsaap/SMS; Instagram; 
dan Facebook

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

91,2%

Sebagian besar,70,2%

Sebagian besar,
Jejaring perusahaan
untuk bekerja sama

56,1%

Sebagian besar,
Serti�kasi halal atau 
sedang prosres

38,6%

Pelayanan manual
dengan tenaga
manusia

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

80,7%

Sebagian besar,94,7%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

71,9%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

91,2%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
HOTEL

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

61,4% Sebagian besar,

bahan baku makanan/
minuman dibeli dari dalam kota

barang dan jasa untuk
operasional dibeli dari
dalam kota

98,2% Sebagian besar

84,2% Sebagian besar,

52,6% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

bahan baku dan peralatan
operasional telah memenuhi SNI Merekrut dengan

cara profesional

Training oleh
internal perusahaan

Memiliki database konsumen

konsumen berasal
dari beberapa provinsi di
Indonesia (nasional)

Media o�ine yang paling sering 
digunakan adalah brosur, spanduk, 
dan di hotel sendiri

barang dan jasa kebutuhan operasional 
perusahaan dibeli melalui penawaran
dari pemasok

73,68% Sebagian besar,
Pembelian bahan baku hanya 
dilakukan via o�ine

Infrastruktur yang
dimiliki :

gedung/bangunan,
tanah, peralatan

operasional, kendaraan

Penggunaan teknologi 
software untuk operasional 
paling banyak adalah untuk 
administrasi perkantoran 
seperti Microsoft O�ce

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
Hotel sendiri; 
event/pameran; dan 
forum/komunitas

Perusahaan menarik
konsumen baru via e-mail,
telepon, dan korespondensi
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Sebagian besar,63,2%

Sebagian besar,89,9%

target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

Media online/elektronik yang
paling sering digunakan promosi
adalah Telepon/Whatsapp/SMS

Sebagian besar,73,7%

Sebagian besar ,56,1%

Mengelola hubungan
baik dengan konsumen
melalui email, telepon,
dan korespondensi

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp
atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

80,7% Sebagian besar,

80,7% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsaap/SMS; Instagram; 
dan Facebook

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

91,2%

Sebagian besar,70,2%

Sebagian besar,
Jejaring perusahaan
untuk bekerja sama

56,1%

Sebagian besar,
Serti�kasi halal atau 
sedang prosres

38,6%

Pelayanan manual
dengan tenaga
manusia

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

80,7%

Sebagian besar,94,7%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

71,9%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

91,2%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
HOTEL

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

61,4% Sebagian besar,

bahan baku makanan/
minuman dibeli dari dalam kota

barang dan jasa untuk
operasional dibeli dari
dalam kota

98,2% Sebagian besar

84,2% Sebagian besar,

52,6% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

bahan baku dan peralatan
operasional telah memenuhi SNI Merekrut dengan

cara profesional

Training oleh
internal perusahaan

Memiliki database konsumen

konsumen berasal
dari beberapa provinsi di
Indonesia (nasional)

Media o�ine yang paling sering 
digunakan adalah brosur, spanduk, 
dan di hotel sendiri

barang dan jasa kebutuhan operasional 
perusahaan dibeli melalui penawaran
dari pemasok

73,68% Sebagian besar,
Pembelian bahan baku hanya 
dilakukan via o�ine

Infrastruktur yang
dimiliki :

gedung/bangunan,
tanah, peralatan

operasional, kendaraan

Penggunaan teknologi 
software untuk operasional 
paling banyak adalah untuk 
administrasi perkantoran 
seperti Microsoft O�ce

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
Hotel sendiri; 
event/pameran; dan 
forum/komunitas

Perusahaan menarik
konsumen baru via e-mail,
telepon, dan korespondensi
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Garis besar interlink antar sektor

Interlink
antar
sektor

 
Sesama perusahaan

Farmasi/Kosmetik

Perusahaan
Fesyen

Perusahaan
Media

57,9%
Perusahaan
Makanan/minuman

Dengan perusahaan
Travel

 

1,75%

36,8%

Sesama Hotel

19,3%

33,3%

3,5%

OUTBOND
LOGISTICS

OPERASIONALINBOUND
LOGISTICS

Lembaga 
keuangan 
(per-bankan) : 
untuk bantuan 
permodalan

=
=

MARKETING
& SALES

SERVICES

Distributor atau
reseller: untuk
pemasaran dan
penjualan

Sesama 
perusahaan 
fesyen: untuk 
promo dan 
pemasaran

Perusahaan travel :
untuk promo dan
pemasaran

Entertaiment :
untuk endorsment

INTERLINK
ANTAR SEKTaOR

*Berdasarkan survei, berikut adalah interlink antar sektor
yang terjadi antara perusahaan dengan sektor yang sama
atau dengan sektor bisnis yang lain.

Sesama Hotel:
Informasi tren dan
occupancy

Fesyen :
Penyedia seragam
tenaga kerja

Kosmetik:
Pengadaan 
amenities

Perusahaan travel :
Input informasi dan
knowledge terkait
perkembangan
hotel dan wisata

Perusahaan media :
1. untuk promo dan publikasi
2. untuk pengadaan media
     cetak (percetakan)

Farmasi/kosmetik : 
penyedia jasa spa & 
care center konsumen

Perusahaan travel: 

OTA : untuk
channel penjualan
online

Hubungan kerja sama
perusahaan dengan sektor
lain dan bentuk kerja
samanya

Hotel : untuk
sharing tamu
yang berlebih
(share customer)

Perusahaan makanan/minuman :
memasok bahan baku
memasok makanan/minuman jadi untuk 
restoran dan konsumsi acara (produk) 
memasok jasa pel ayanan makanan/ 
minuman (jasa)
Pengadaan cemilan di kamar

1.
2.

3.

4.

Kerjasama dalam 
paket wisata
Channel penjualan kamar
Penyediaan akomodasi 
konsumen hotel

1.

2.
3.

Garis Besar Interlink Antar Sektor
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FISIK : 
98,2%
91,2%

70,2%
56,1%

72,2%

86,0%
82,5%

73,7%

64,9%

 INTELEKTUAL :

Key
Partners

57,9%
45,6%

42,1%
42,1%

Pemasok bahan baku
Pemerintah Pusat 
dan Daerah
Pemasok kemasan
Lembaga yang
mengeluarkan hak
penggunaan merek

Key Activities

Value
Proposition

Customer
Relationship

Cost
Structure

Channels

Revenue
Stream

Customer
Persona

Key
Resources

Harganya murah dan
mudah dijangkau

Gedung/bangunan
Tanah

Database konsumen
Jejaring perusahaan
untuk bekerjasama

Harganya 
murahdan mudah 
dijangkau
Kebersihan hotel
Mudah 
diakses/ditemu-
kan oleh 
konsumen
Sesuai dengan 
standar halal
Hotel yang 
memiliki reputasi 
baik

56,1% Menjalin komunikasi via 
email, telepon, dan korespondensi

73,7% Menjalin komunikasi via email, 
telepon, dan korespondensi

Promosi

Penjualan

Online :
O�ine :

Telepon/Whatsapp/SMS
Brosur

Online :
O�ine :

Telepon/Whatsapp/SMS
Langsung di Hotel

80,7% Umat Islam yang 
memiliki kebutuhan 
terhadap barang/jasa 
halal
Turis lokal
Individu yang 
mengikuti tren halal 
untuk alasan etis dan 
keamanan

BIAYA TETAP
Terbesar

BIAYA TIDAK TETAP
Terbesar

#1
#2

#1
#2

Gaji Karyawan
Biaya Bangunan
(Kepemilikan/sewa)

Biaya listrik dan air
Biaya Perawatan aset

84,3%
42,1%

Penjualan Produk 
Penjualan Aset/merek perusahaan

68,4%
64,9%

Menarik konsumen baru :

Mengelola hubungan baik
dengan konsumen :

Model Bisnis Template
Sumber : Alexandercowan.com, diakses pada November 2019

Infrastructure O�ering Customer

Business Model Canvas Sektor Hotel
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Sektor Media

Value Chain Analysis dan Interlink 
antar Sektor

Sebanyak 57,1% responden menyatakan bahwa 
bahan baku untuk penerbitan buku, majalah/
tabloid berasal dari dalam kota. Demikian juga 
untuk peralatan produksi, yang juga dibeli dari 
dalam kota (50%).

Sebagian besar responden (78,8%) merekrut 
tenaga kerja dengan sistem profesional dan 
dilatih/training secara internal oleh perusahaan 
(87,9%).

Sebanyak 54,5% responden memiliki hak 
pakai atas merek. Sebagian besar responden 
mendapatkan dana modal usaha dari dana 
pribadi. Tempat usaha yang digunakan juga 
merupakan milik sendiri.

Dalam hal keterkaitan antar sektor, perusahaan 
media paling banyak memiliki keterkaitan 
dengan sesama perusahaan media (78,8%), 
perusahaan travel (39,4%), perusahaan fesyen 
(30,3%), perusahaan makanan dan minuman 
(27,3%), hotel (15,2%) serta perusahaan farmasi 
dan kosmetik (12,1%).

Business Model Canvas

Nilai utama yang ditawarkan responden kepada 
target konsumen adalah informasi yang Islami 
(90,9%), reputasi yang baik (81,8%), dan informasi 
yang akurat (63,6%).

Segmen yang menjadi target penjualan adalah 
umat Islam yang memiliki kebutuhan informasi 
dari media Islam (84,8%). Untuk menarik 
konsumen baru, responden paling sering 
menarik konsumen melalui event/pameran 
Islami. Metode yang paling sering digunakan 
responden untuk mengelola hubungan baik 
dengan konsumen adalah komunikasi email/
telepon/korespondensi (69,7%) dan melalui 
penyelenggaraan event/exhibition (60,6%).

Media promosi secara online/elektronik yang 
paling banyak digunakan adalah website sendiri 
(87,9%), instagram (81,8%) dan facebook (69,7%). 
Media promosi secara offline yang paling banyak 
digunakan adalah melalui penyelenggaraan 
event/pameran (66,7%) dan forum/komunitas 
(60,6%).

Biaya terbesar perusahaan yang bersifat tetap 
adalah gaji karyawan. Sedangkan biaya tidak 
tetap yang terbesar adalah bahan baku produk 
dan biaya perawatan aset.

Untuk mendapatkan tingkat pengembalian 
yang tinggi, sebanyak 72,7% responden memilih 
untuk melakukan  diversifikasi produk daripada 
meningkatkan jumlah produksi produk yang 
sudah ada. Hal ini mengindikasikan adanya 
keinginan responden di sektor media Islam 
dalam menyediakan jenis produk baru bagi 
konsumen atau calon konsumen.
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Analisis Big Data

Berdasarkan jumlah tweet selama periode 
2014-2018, sektor media merupakan sektor 
yang paling pasif terhadap isu halal. Hal ini 
mengingat media hanya sebagai platform 
yang menampung persepsi masyarakat. Dilihat 
dari kata-kata yang muncul, tidak ada yang 
kekhususan yang harus dipenuhi oleh media 
agar masuk dalam kategori halal. Sebaliknya, 
yang muncul adalah cerminan dari isu yang 
sedang diperbincangkan pada periode tersebut.

Selama periode 2014-2018, kata yang terkait 
‘halal’ dalam pembahasan sektor media 
cenderung bervariasi. Variasi ini terjadi 
mengingat luasnya cakupan sektor media. 
Untuk sektor media, konten tweet terindikasi 
lebih didominasi oleh berita, politik, isu agama/
fatwa yang diberitakan saat itu. Meskipun 
kata terkait ‘halal’ di sektor media sangat 

Grafik 6. Jumlah Tweet terkait Halal di Sektor Media

bervariasi, namun terdapat kata yang menjadi 
tren setiap tahun. Kata itu adalah ‘berita’. 
Hal ini mengindikasikan potensi kebutuhan 
masyarakat terhadap berita di sektor media.

Tahun

Jumlah Data Tweet
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

3771

4585

5780

5704

923

2018

2017

2016

2015

2014

Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB
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Sebagian besar,81,8%

target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

Media online/elektronik yang
paling sering digunakan promosi
adalah website sendiri;
Instagram; Facebook

Mengelola hubungan baik dengan 
konsumen melalui email, telepon, 
dan korespondensi; serta 
event/exhibition Islam

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp
atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

60,6% Sebagian besar,

84,8% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
website resmi perusahaan;
Instagram; dan Facebook

Distribusi barang ke konsumen/ 
channel penjualan menggunakan
kendaraan internal

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

57,6%

Sebagian besar,54,5%

Sebagian besar,
Hak pakai merek

54,5%

Sebagian besar,
Jejaring perusahaan
untuk bekerja sama

51,5%

Pelayanan manual
dengan tenaga
manusia

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

80,7%

Sebagian besar,66,7%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

78,8%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

87,9%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
MEDIA

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

57,1% Sebagian besar,

barang dan jasa untuk produksi 
penerbitan buku, majalah/tabloid 
didapatkan dari dalam kota 

50,0% Sebagian besar

100% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

bahan baku untuk penerbitan buku, 
majalah/tabloid didapatkan dari dalam kota

Merekrut dengan
cara profesional

Training oleh
internal perusahaan

Memiliki database konsumen

konsumen berasal
dari beberapa provinsi di
Indonesia (nasional)

Media o�ine yang paling sering 
digunakan adalah event/pameran; 
kumpul forum/komunitas; dan 
banner/spanduk

barang dan jasa kebutuhan operasional 
perusahaan dibeli melalui penawaran
dari pemasok

Infrastruktur yang
dimiliki :

gedung/bangunan,
tanah, peralatan

operasional, kendaraan

Penggunaan teknologi 
software untuk operasional 
paling banyak adalah untuk 
administrasi perkantoran 
seperti Microsoft O�ce

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
event/pameran; dan 
forum/komunitas; 
toko/outlet sendiri

Menarik konsumen baru 
melalui event/exhibition 
Islami; forum/komunitas, 
dan engagement website 
perusahaan

Sebagian besar,57,7%
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Sebagian besar,81,8%

target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

Media online/elektronik yang
paling sering digunakan promosi
adalah website sendiri;
Instagram; Facebook

Mengelola hubungan baik dengan 
konsumen melalui email, telepon, 
dan korespondensi; serta 
event/exhibition Islam

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp
atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

60,6% Sebagian besar,

84,8% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
website resmi perusahaan;
Instagram; dan Facebook

Distribusi barang ke konsumen/ 
channel penjualan menggunakan
kendaraan internal

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

57,6%

Sebagian besar,54,5%

Sebagian besar,
Hak pakai merek

54,5%

Sebagian besar,
Jejaring perusahaan
untuk bekerja sama

51,5%

Pelayanan manual
dengan tenaga
manusia

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

80,7%

Sebagian besar,66,7%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

78,8%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

87,9%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
MEDIA

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

57,1% Sebagian besar,

barang dan jasa untuk produksi 
penerbitan buku, majalah/tabloid 
didapatkan dari dalam kota 

50,0% Sebagian besar

100% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 

bahan baku untuk penerbitan buku, 
majalah/tabloid didapatkan dari dalam kota

Merekrut dengan
cara profesional

Training oleh
internal perusahaan

Memiliki database konsumen

konsumen berasal
dari beberapa provinsi di
Indonesia (nasional)

Media o�ine yang paling sering 
digunakan adalah event/pameran; 
kumpul forum/komunitas; dan 
banner/spanduk

barang dan jasa kebutuhan operasional 
perusahaan dibeli melalui penawaran
dari pemasok

Infrastruktur yang
dimiliki :

gedung/bangunan,
tanah, peralatan

operasional, kendaraan

Penggunaan teknologi 
software untuk operasional 
paling banyak adalah untuk 
administrasi perkantoran 
seperti Microsoft O�ce

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
event/pameran; dan 
forum/komunitas; 
toko/outlet sendiri

Menarik konsumen baru 
melalui event/exhibition 
Islami; forum/komunitas, 
dan engagement website 
perusahaan

Sebagian besar,57,7%
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Garis besar interlink antar sektor

Interlink
antar
sektor

 
Perusahaan

Farmasi/Kosmetik

Hotel

Perusahaan
Fesyen

78,8%
Perusahaan
Travel

Sesama Perusahaan
Media

 

12,1%

39,4%

Perusahaan
Makanan/minuman

27,3%

30,3%

15,2%

Sesama media:
Informasi tren dan 
occupancy

OUTBOND
LOGISTICS

OPERASIONALINBOUND
LOGISTICS

Fesyen :
Penyedia seragam
tenaga kerja

Perusahaan makanan/ 
minuman; farmasi/ 
kosmetik; hotel; travel: 
untuk pemasangan iklan

=
=

MARKETING
& SALES

SERVICES

Distributor atau
reseller: untuk
pemasaran dan
penjualan

Perusahaan media :
untuk promo dan publikasi
untuk pengadaan media 
cetak (percetakan)

1.
2.

Komunitas, forum :
untuk pemasaran dan 
penjualan
untuk event/exhibition

1.

2.

INTERLINK
ANTAR SEKTOR

*Berdasarkan survei, berikut adalah interlink antar sektor
yang terjadi antara perusahaan dengan sektor yang sama
atau dengan sektor bisnis yang lain.

Komunitas :
Pengadaan konten
dari komunitas
untuk acara media

Konsultan :
Desainer, editor

Sesama media :
kolaborasi produksi
antara penerbitan
dengan percetakan
toll manufacture/-
makelun

1.

2
Perusahaan travel :
Channel distribusi
informasi

Perusahaan travel :
untuk promo dan
pemasaran

Sesama media: 
Kolaborasi acara, 
misalnya jumpa 
fans penulis

Hotel: untuk
penyediaan
layanan media di
kamar

Hubungan kerja sama
perusahaan dengan sektor
lain dan bentuk kerja
samanya

Garis Besar Interlink Antar Sektor
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FISIK : 
87,9%
63,6%

54,5%
54,5%

90,9%
81,8%

63,6%

39,4%

36,4%

 INTELEKTUAL :

Key
Partners

48,5%

45,5%
45,5%

Pemerintah pusat dan 
daerah (pameran, 
bantuan dana, dan 
lainnya)
Distributor
Konsultan (desainer, 
lain)

Key Activities

Value
Proposition

Customer
Relationship

Cost
Structure

Channels

Revenue
Stream

Customer
Persona

Key
Resources

Informasi yang Islami

Peralatan kerja
Vecihle/kendaraan

Pak pakai merek
Database konsumen

Informasi Islami 
Media yang 
memiliki reputasi 
baik
Informasi yang 
akurat
Mudah 
diakses/ditemu-
kan oleh 
konsumen
Memiliki tampilan 
yang unik, 
menarik, dan 

69,7% Event/exhibition islami

69,7% Menjalin komunikasi via email, 
telepon, dan korespondensi

Promosi

Penjualan

Online :
O�ine :

Website/e-commerce
Event/pameran

Online :
O�ine :

Website/e-commerce
Event/pameran

84,8% Umat Islam yang 
memiliki kebutuhan 
terhadap barang/jasa 
halal
Pembeli akhir umum 
Distributor/toko 
buku

BIAYA TETAP
Terbesar

BIAYA TIDAK TETAP
Terbesar

#1
#2

#1
#2

Gaji Karyawan
Biaya Mesin

Biaya bahan baku produk
Biaya Perawatan aset

72,7%
51,5%

Penjualan Produk 
Penjualan Aset/merek perusahaan

42,4%
27,3%

Menarik konsumen baru :

Mengelola hubungan baik
dengan konsumen :

Model Bisnis Template
Sumber : Alexandercowan.com, diakses pada November 2019

Infrastructure O�ering Customer

Business Model Canvas Sektor Media
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Sektor Travel

Value Chain Analysis dan Interlink 
antar Sektor

Ruang lingkup travel halal dalam survei ini 
adalah travel haji/umrah. 

Pada umumnya responden membeli barang 
dan jasa untuk kebutuhan usaha travel dari 
pemasok yang datang menawarkan (57,1%) 
dan dari pemasok yang masih ada hubungan 
kekerabatan (55,6%).  Pembelian dilakukan 
secara offline. 

Sebagian besar responden (69,8%) merekrut 
tenaga kerja dari orang-orang terdekat (kerabat/
kenalan). Hampir seluruh responden melakukan 
pelatihan internal bagi tenaga kerjanya (90,5%).

Hampir seluruh responden bertransaksi dengan 
valas, namun baru 15,9% yang telah melakukan 
hedging. Sementara 84,1% tidak melakukan 
hedging.

Sebagian besar responden mendapatkan dana 
modal usaha dari dana pribadi. Tempat usaha 
yang digunakan juga merupakan milik sendiri.

Dalam hal keterkaitan antar sektor, perusahaan 
travel paling banyak memiliki keterkaitan 
dengan hotel (71,4%), perusahaan travel lain 
(49,2%), perusahaan makanan dan minuman 
(47,6%), dan perusahaan fesyen (19%).

Business Model Canvas

Nilai utama yang ditawarkan responden kepada 
target konsumen adalah kualitas layanan 
(98,4%), pembimbing yang memahami agama 
Islam (84,1%), serta pelayanan yang cepat 

dan dapat diandalkan (74,6%). Segmen yang 
menjadi target penjualan adalah umat Islam 
yang memiliki kebutuhan terhadap wisata halal 
(93,7%).

Untuk menarik konsumen baru, responden 
paling sering menarik konsumen melalui  
komunikasi email/telepon/korespondensi 
(63,5%), penyelenggaraan pameran (55,6%), 
website perusahaan (55,6%), forum/komunitas 
(54%), dan melalui publikasi/promosi (54%).
Metode yang paling sering digunakan 
responden untuk mengelola hubungan baik 
dengan konsumen adalah melalui komunikasi 
email/ telepon/korespondensi (73%) dan forum/
komunitas (66,7%).

Media promosi secara online/elektronik yang 
paling banyak digunakan adalah telepon/
WhatsApp/SMS (81%), Instagram (79,4%), 
Facebook (77,8%), dan website sendiri (77,8%). 
Media promosi secara offline yang paling 
banyak digunakan adalah brosur (93,7%) dan 
spanduk/banner (76,2%).

Biaya terbesar perusahaan yang bersifat tetap 
adalah gaji karyawan. Sedangkan biaya tidak 
tetap yang terbesar adalah biaya akomodasi 
wisatawan (yang terdiri dari biaya hotel dan 
biaya makan) dan biaya kendaraan untuk 
wisatawan.

Untuk mendapatkan tingkat pengembalian 
yang tinggi, sebanyak 68,3% responden memilih 
untuk meningkatkan jumlah produksi untuk 
barang yang sudah ada daripada melakukan 
diversifikasi produk.
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Analisis Big Data

Sama halnya dengan sektor makanan 
minuman, jumlah tweet terkait halal di sektor 
Traval paling banyak pada tahun 2015. Pada 
tahun tersebut, jumlah tweet mencapai 159.222.

Wisatawan muslim dunia berbondong-bondong 
memperjuangkan kemudahan wisata bagi 
dirinya. Kemudahan tersebut mencakup akses 
makanan, akomodasi, kemudahan beribadah 
saat berlibur. Destinasi yang bisa menjadi 
percontohan adalah Malaysia, Singapura, Turki 
dan Spanyol.

Sejak tahun 2014, Jepang selalu menjadi topik 
pembicaraan terkait travel halal. Gerakan Halal 
Jepang 2020 merupakan program menyambut 
Olimpiade. Program ini merupakan salah satu 
faktor eksternal yang menarik pengguna Twiter 
untuk membahas travel halal. Pada periode 
2014-2018, tiga kata yang paling banyak terkait 

Grafik 7. Jumlah Tweet terkait Halal di sektor Travel

kata ‘halal’ di sektor travel adalah destinasi, 
pariwisata, dan muslim. Hal ini mengindikasikan 
pencarian yang dilakukan pengguna tweeter 
banyak menggunakan kombinasi kata tersebut, 
misalnya: ‘destinasi wisata’ atau ‘wisata muslim’.

Tahun

Jumlah Data Tweet

2018

2017

2016

2015

2014

0 50000 100000 150000 200000

9760

16027

38192

159222

1079

Sumber: Survei Pemetaan Usaha Halal 2019, BI dan SBM ITB
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Sebagian besar,88,9%
target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

Media online/elektronik yang paling sering 
digunakan promosi adalah 
telepon/Whatsapp/SMS; Instagram; 
Facebook; dan website sendiri

Mengelola hubungan baik dengan 
konsumen melalui email, telepon, 
dan korespondensi; serta 
event/exhibition Islam

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

76,4% Sebagian besar,

93,7% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsapp/SMS; Instagram; 
website resmi perusahaan, dan Facebook

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

61,9%

Ijin usaha yang
paling banyak
dimiliki responden :
ANPU, NPWP,
TDP, PPIU, BPW

Sebagian besar,
Responden tidak 
melakukan hedging

84,1%

Sebagian besar,
Responden melakukan
transaksi dengan valas

96,8%

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

82,5%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

69,8%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

90,5%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
TRAVEL

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

63,4% Sebagian besar,

Lokasi pemasok perlengkapan
dan aksesoris wisatawan dibeli
dari beberapa provinsi (nasional)

50,0% Sebagian besar

53,4% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 
Responden tidak membeli perlengkapan 
dan aksesoris melalui online

Merekrut orang-orang
terdekat

Training oleh
internal perusahaan

konsumen berasal dari
dalam provinsi

Media o�ine yang paling sering 
digunakan adalah brosur; 
spanduk/banner; dan di kantor sendiri

Jasa transportasi untuk
wisatawan didapatkan
dari dalam kota

Infrastruktur yang dimiliki :
peralatan operasional,

gedung/bangunan, kendaraan,
mesin produksi aksesoris sendiri

Penggunaan teknologi 
software untuk operasional 
paling banyak adalah untuk 
pengelolaan keuangan

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
event/pameran; dan 
forum/komunitas; 
toko/outlet sendiri

Menarik konsumen baru melalui email, 
telepon, dan korespondensi; 
event/exhibition Islami;  engagement 
website perusahaan

65,1% Sebagian besar,
perlengkapan dan aksesoris 
wisatawan dibeli dari pemasok yang 
datang menawarkan 
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Sebagian besar,88,9%
target utama adalah umat
islam yang memiliki
kebutuhan terhadap
barang/ jasa halal

 

Media online/elektronik yang paling sering 
digunakan promosi adalah 
telepon/Whatsapp/SMS; Instagram; 
Facebook; dan website sendiri

Mengelola hubungan baik dengan 
konsumen melalui email, telepon, 
dan korespondensi; serta 
event/exhibition Islam

 

Komplain dilakukan
melalui Whatsapp atau Line

OUTBOND 
LOGISTICS

MARKETING
& SALES SERVICES

76,4% Sebagian besar,

93,7% Sebagian besar,

Channel penjualan
online /elektronik
terbanyak :
telepon/Whatsapp/SMS; Instagram; 
website resmi perusahaan, dan Facebook

Sebagian besar,
tempat usaha
milik sendiri

61,9%

Ijin usaha yang
paling banyak
dimiliki responden :
ANPU, NPWP,
TDP, PPIU, BPW

Sebagian besar,
Responden tidak 
melakukan hedging

84,1%

Sebagian besar,
Responden melakukan
transaksi dengan valas

96,8%

Sebagian besar,
Sumber dana dari
dana pribadi

82,5%

Sebagian besar,

*Pola ini dibuat berdasarkan jawaban - jawaban mayoritas responden.

69,8%

Sebagian besar,

1. Specialized (designer, chef,
farmasis, dan lain-lain)

2. Unskilled employee
(buruh pabrik)

3. Peralihan ke teknologi
(cenderung menggunakan
teknologi daripada sumber daya
manusia)

90,5%

SDM terbanyak

Infrastruktur

Finance/keuangan

Sumber Daya
Manusia

VALUE CHAIN
SUBSEKTOR MAKANAN/
TRAVEL

INBOUND
LOGISTICS OPERASIONAL

63,4% Sebagian besar,

Lokasi pemasok perlengkapan
dan aksesoris wisatawan dibeli
dari beberapa provinsi (nasional)

50,0% Sebagian besar

53,4% Sebagian besar,

Teknologi

Sumber Daya
Intelektual

 
Responden tidak membeli perlengkapan 
dan aksesoris melalui online

Merekrut orang-orang
terdekat

Training oleh
internal perusahaan

konsumen berasal dari
dalam provinsi

Media o�ine yang paling sering 
digunakan adalah brosur; 
spanduk/banner; dan di kantor sendiri

Jasa transportasi untuk
wisatawan didapatkan
dari dalam kota

Infrastruktur yang dimiliki :
peralatan operasional,

gedung/bangunan, kendaraan,
mesin produksi aksesoris sendiri

Penggunaan teknologi 
software untuk operasional 
paling banyak adalah untuk 
pengelolaan keuangan

Pengeluaran tetap 
terbesar :
Gaji Karyawan

Pengeluaran tidak 
tetap perusahaan: 
Bahan baku

Channel penjualan 
o�ine terbanyak : 
event/pameran; dan 
forum/komunitas; 
toko/outlet sendiri

Menarik konsumen baru melalui email, 
telepon, dan korespondensi; 
event/exhibition Islami;  engagement 
website perusahaan

65,1% Sebagian besar,
perlengkapan dan aksesoris 
wisatawan dibeli dari pemasok yang 
datang menawarkan 
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Garis besar interlink antar sektor

Interlink
antar
sektor

 
Perusahaan

Farmasi/Kosmetik

Perusahaan
Makanan/minuman

Dengan Media

71,4%
Perusahaan
Travel

Dengan Sektor hotel  

11,11%

49,2%

Perusahaan
Fesyen

19,0%

18,2%

47,6%

Hotel :
1. Layanan manasik
2. Layanan inap wisatawan

OUTBOND
LOGISTICS

OPERASIONALINBOUND
LOGISTICS

Perusahaan Fesyen & craft : 
Kebutuhan aksesoris dan koper 
wisatawan

Hotel: untuk 
channel penjualan 
(outlet atau store)

Hotel: untuk 
promo dan 
pemasaran

Industri farmasi: untuk 
obat-obatan wisatawan

Perusahaan 
makanan/ 
minuman: 
konsumsi 
wisatawan

=
=

MARKETING
& SALES

SERVICES

Entertaiment: 
untuk endorsement

Perusahaan media :
untuk promo dan publikasi

INTERLINK
ANTAR SEKTOR

*Berdasarkan survei, berikut adalah interlink antar sektor
yang terjadi antara perusahaan dengan sektor yang sama
atau dengan sektor bisnis yang lain.

Perusahaan 
makanan/minuman:
Kebutuhan konsumsi 
wisatawan

Sesama media :
kolaborasi produksi
antara penerbitan
dengan percetakan
toll manufacture/-
makelun

1.

2

Sesama perusahaan
fesyen :
1. Sharing biaya outlet/event 
2. Kolaborasi melakukan distribusi

Agen :
untuk pemasaran
dan penjualan

Komunitas: 
Untuk komunitas 
pasca wisata

Komunitas: 
untuk 
event/pameran

Hubungan kerja sama
perusahaan dengan sektor
lain dan bentuk kerja
samanya

Garis Besar Interlink Antar Sektor
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FISIK : 
84,1%
81,0%

98,4%

84,1%

74,6%

69,8%

69,8%  INTELEKTUAL :

Key
Partners

85,7%
71,4%

65,1%

Agen pemasaran
Rekanan (hotel, 
kendaraan, dan 
lain-lain)
Pemasok perlengka-
pan wisata halal

Key Activities

Value
Proposition

Customer
Relationship

Cost
Structure

Channels

Revenue
Stream

Customer
Persona

Key
Resources

Memberikan layanan
travel yang baik, terutama

travel haji dan umrah

Peralatan kerja
Gedung/bangunan

Legalitas perusahaan (seperti ijin 
usaha, ijin penyelenggaraan

haji dan umrah, dan lain-lain)

Kualitas layanan 
yang baik
Pembimbing 
wisata yang 
memahami agama 
Islam
Cepat dan dapat 
diandalkan 
(services) 
Merek yang 
memiliki reputasi 
baik
Produk yang aman 
dan terpercaya

73,0% Forum/komunitas

69,7% Menjalin komunikasi via email, 
telepon, dan korespondensi

Promosi

Penjualan

93,7% Umat Islam yang 
memiliki kebutuhan 
terhadap barang/jasa 
halal
Travel lainnya 
Perusahaan yang 
membutuhkan 
layanan wisata halal

BIAYA TETAP
Terbesar

BIAYA TIDAK TETAP
Terbesar

#1
#2

#1

#2

Gaji Karyawan
Biaya Bangunan 
(kepemilikan/Sewa)

Biaya akomodasi wisatawan 
(hoteldan makan)
Biaya kendaraan

85,7%
77,8%

Penyediaan layanan travel umrah
Penyediaan layanan travel haji

38,1%
33,3%

Menarik konsumen baru :

Mengelola hubungan baik
dengan konsumen :

Online :
O�ine :

Telepon/Whatsapp/SMS
Brosur

Online :
O�ine :

Telepon/Whatsapp/SMS
Brosur

Model Bisnis Template
Sumber : Alexandercowan.com, diakses pada November 2019

Infrastructure O�ering Customer

Business Model Canvas Sektor Travel
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Daftar Istilah

Akad Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang 
memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai 
dengan Prinsip Syariah

Akad Ijarah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu 
barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan 
hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan 
imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

Akad Istishna’ Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk 
pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan 
tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan 
kesepakatan.

Akad Mudharabah Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul 
maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan 
usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha 
antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati 
sebelumnya

Akad Murabahah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar 
harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh 
para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga 
perolehan kepada pembeli.

Akad Musyarakah Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik 
dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah 
dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan 
nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan 
proporsi modal masing-masing.

Akad Qardh Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa 
imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok 
pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Akad Salam Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara 
pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai 
terlebih dahulu secara penuh.

Akad Wadiah Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan 
dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan 
untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS)    

Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional

Badan Wakaf Indonesia 
(BWI)  

Lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di 
Indonesia

Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah

Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran
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Bank Syariah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah 
dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Umum Syariah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran

Bauran kebijakan Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan

Bauran Kebijakan Bank 
Indonesia 

Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa 
kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun 
kebijakan pendukung lainnya

Blueprint Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan 
kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan 
strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-
langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit 
kerja

Bonus demografi Keuntungan yang dinikmati suatu negara dari besarnya proporsi 
penduduk produktif (penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun) 
dalam kependudukan negara tersebut.

Countercyclical Kecenderungan pergerakan berlawanan arah dengan pergerakan siklus 
ekonomi

Countercyclical Capital 
Buffer

Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk 
mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/
atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi 
mengganggu stabilitas sistem keuangan

COVID-19 Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan 
penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti 
Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah 
(SARS-CoV). Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular 
yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 
2019

Deposito Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu 
penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah

E-commerce Transaksi perdagangan secara online atau menggunakan teknologi 
internet

Ekonomi dan Keuangan 
Syariah

Sistem ekonomi dan keuangan yang mengimplementasikan nilai dan 
prinsip dasar syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan

Ekonomi digital Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi

Ekspor Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara 
lain

End-to-end Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
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Geopolitik Kondisi politik yang dipengaruhi oleh faktor geografis

Gharar transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui 
keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 
dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah

Giro atas pemenuhan 
RIM Syariah (Giro RIM 
Syariah)

Saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib 
dipelihara oleh BUS atau UUS untuk pemenuhan RIM Syariah

Giro Wajib Minimum Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam 
bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia

Green Sukuk Sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki 
dampak positif terhadap lingkungan dan/atau iklim

Haji Rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk 
melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta 
tempat, waktu, dan syarat tertentu

Halal Value Chain 
(HVC)

Rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap 
proses yang meliputi produksi, distribusi, dan pemasaran barang 
dan/atau jasa sampai ke tangan konsumen, yang memenuhi aspek 
kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah 

Haram Transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah

Hedging Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau 
menghilangkan suatu sumber resiko

Impor Kegiatan membeli barang dari luar negeri

Industri Halal Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian 
Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 
MUI)

Infak Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat 
untuk kemaslahatan umum

Inklusif Kebijakan yang ditempuh agar berdampak secara luas kepada 
masyarakat

Instrumen Pasar Uang 
Antarbank Berdasarkan 
Prinsip Syariah 
(Instrumen PUAS)

Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan 
sebagai sarana transaksi di PUAS

Investasi Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan 
keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga 
sebagai penanaman modal
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Inward looking Kebijakan ekonomi yang melakukan industrialisasi dan subtitusi 
barang-barang impor, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

Kebijakan struktural Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka memperbaiki sisi 
suplai, antara lain dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat

Keuangan inklusif Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah 
untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal

Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) 

Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Likuiditas Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 
pendeknya

Maisir Transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti 
dan bersifat untung-untungan

Majelis Ulama 
Indonesia (MUI)

Wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim

Makroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem 
keuangan secara keseluruhan

Marketplace Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam 
bentuk fisik maupun nonfisik (dalam e-commerce)

Mikroprudensial Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan 
secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya

Mustahik Orang yang berhak menerima zakat

Muzaki Seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan 
zakat

Nazhir      Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Nontunai Metode pembayaran selain dengan menggunakan uang tunai, yakni 
melalui uang elektronik, mobile banking, ataupun internet banking

Online Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, 
internet, dan sebagainya

Operasi Moneter 
Syariah (OMS) 

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk 
pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan 
penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah

Outstanding Posisi cash/kewajiban yang belum terselesaikan secara keuangan
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Pandemi Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di 
seluruh negara

Pariwisata Ramah 
Muslim (Muslim-
friendly Tourism)

Tujuan wisata, fasilitas, dan layanan yang sejalan dengan syariat Islam

Pasar Keuangan 
Syariah

Pasar keuangan yang mencakup pasar uang berdasarkan prinsip 
syariah dan pasar modal syariah

Pasar Uang Antarbank 
Berdasarkan Prinsip 
Syariah (PUAS)

Kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan 
prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing

Pembiayaan Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/
atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/
atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi 
hasil

Pendalaman Pasar 
Keuangan Syariah

Upaya meningkatkan likuiditas di Pasar Keuangan Syariah

Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial

Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan 
ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk 
memiliki buffer likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu 
dari dana pihak ketiga (DPK) rupiah

Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial 
Syariah (PLM Syariah)

Cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh 
BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan 
tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 
persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah

Perbankan syariah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 
dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Pesantren Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, 
yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang 
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., 
menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam 
rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, 
keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya 
melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan 
masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prinsip Syariah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah

Procyclical Kecenderungan pergerakan searah dengan pergerakan siklus ekonomi
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Production Possibilities 
Frontier

Grafik yang menunjukkan kemungkinan produksi dua komoditas yang 
dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap.

Produk Halal Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam

Program vokasi Program pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian 
terapan tertentu, misalnya teknisi

Prosiklikal Kecenderungan pergerakan searah dengan pergerakan siklus ekonomi

QR Code Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan 
hanya dengan melakukan scanning kode tertentu melalui aplikasi 
mobile di merchant

Rasio Intermediasi 
Makroprudensial

Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan 
memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan 
surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen 
pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang 
dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan 
oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan 
peringkat investasi

Rasio Intermediasi 
Makroprudensial 
Syariah (RIM Syariah)  

Rasio hasil perbandingan antara Pembiayaan yang diberikan dan 
Surat berharga syariah korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu 
yang dimiliki BUS/UUS terhadap DPK BUS/UUS dalam bentuk dana 
simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat (tidak termasuk dana 
antarbank), Surat berharga syariah yang diterbitkan, dan Pembiayaan 
yang diterima BUS/UUS 

Rasio Kewajiban 
Penyediaan Modal 
Minimum (KPMM)

Rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang 
menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK 
mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum 
konvensional dan bank umum syariah

Repo Transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank dengan 
kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu 
yang disepakati

Resiliency Mampu beradaptasi dan tetap kuat meski dalam situasi sulit

Reverse Repo Transaksi pembelian surat berharga dengan janji jual kembali pada 
waktu dan harga yang telah ditetapkan

Riba Penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam 
transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, 
dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam 
yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan 
dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu 
(nasi’ah)
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Sedekah Harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan 
usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum

Sektor Keuangan 
Komersial Syariah

Bagian dari sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah yang 
mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak 
pemilik dana atau investor baik secara langsung maupun melalui 
perantara dengan mengutamakan prinsip berbagi hasil dan berbagi 
risiko

Sektor Keuangan Sosial 
Syariah

Bagian dari sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah yang terkait 
dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah

Sektor riil Sektor produksi barang dan/atau layanan jasa di luar produk dan/
atau layanan jasa keuangan, yang memberikan nilai tambah dalam 
perekonomian  

Sertifikat Investasi 
Mudharabah Antarbank 
(SIMA) 

Sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai 
sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad Mudharabah

Sertifikat Perdagangan 
Komoditi Berdasarkan 
Prinsip Syariah 
Antarbank (SiKA) 

Sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai bukti pembelian 
atas kepemilikan Komoditi yang dijual oleh Peserta Komersial dengan 
pembayaran tangguh atau angsuran berdasarkan akad Murabahah

Siklus bisnis Fluktuasi aktivitas ekonomi dari tren pertumbuhan jangka panjangnya

Sistem Pembayaran Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari 
satu pihak ke pihak lain

Standing Facilities 
Syariah 

Kegiatan penyediaan dana rupiah (financing facility) dari Bank 
Indonesia kepada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan 
penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh bank umum syariah dan 
unit usaha syariah di Bank Indonesia untuk OMS

Substitusi impor Kemampuan industri domestik untuk menghasilkan produk-produk 
yang dibutuhkan oleh perekonomian, yang semula dipenuhi melalui 
impor

Sukuk Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang 
dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah

Sukuk Bank Indonesia 
(SukBI) 

Sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan 
underlying asset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah 
milik Bank Indonesia

Surat Berharga Negara 
(SBN)

Surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang 
rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN) atau 
Sukuk Negara 

Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah
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Target RIM Syariah  Kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah

Teknologi finansial 
(fintech)

Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan 
produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat 
berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, 
dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 
pembayaran

Transformasi Perubahan struktur ekonomi yang dapat mendukung ekonomi 
tumbuh secara berkesinambungan dan mendukung pencapaian 
menuju negara maju

Transformasi ekonomi Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan 
perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat 
produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas 
di suatu sektor

Two-sided monetary 
operation 

Operasi moneter yang dilakukan pada dua sisi, baik absorbsi maupun 
injeksi likuiditas, secara regular

Umrah Berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan 
umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

Unit Usaha Syariah 
(UUS)

Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi 
sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang 
dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 
induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah

Usaha Syariah Usha yang dilakukan dengan menerapkan nilai dan prinsip dasar 
syariah dalam setiap proses kegiatan usaha

Wakaf Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Wakif Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

Zakat Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 
syariat Islam

Zalim Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya







Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Telp : Contact Center BICARA (+62 21) 131
Email : DEKS@bi.go.id
Website: http://www.bi.go.id


