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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT 
karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Buletin 
Insight ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. 
Sholawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan 
bagi seluruh ummat manusia. 

Memasuki akhir tahun 2020 menandakan sudah hampir 
setahun sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan suatu virus baru 
yang kemudian disebut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebagaimana yang 
telah diketahui, virus yang menyebar melalui percikan (droplet) saluran pernapasan 
ini sangat mudah dan cepat penularannya. Sedangkan vaksin atau pengobatan 
antivirus khusus untuk penyakit ini masih dalam tahap uji klinis. Sampai dengan 
November 2020, total kasus COVID-19 terkonfirmasi di dunia mencapai lebih dari 50 
juta dengan jumlah kematian di atas 1 juta orang. 

Rekomendasi WHO dan para pakar kesehatan dunia atas merebaknya pandemi 
COVID-19 adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, pola makan baik, 
menjaga asupan vitamin D dengan berjemur, olah raga secara teratur, serta 
menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Hal ini sejalan dengan 
dengan gaya hidup halal yang mengedepankan kebersihan, kesehatan, dan 
keindahan. 

Dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, gaya hidup halal adalah suatu 
implementasi dari keterkaitan seluruh aspek ekosistem yang diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Kata halal yang berarti ‘diperbolehkan’, ketika diterapkan 
dalam keseharian menjadi cara hidup seseorang dengan memegang standar, nilai, 
dan prinsip yang diperbolehkan agama Islam. Walaupun  bersumber dari nilai-nilai 
Islam, gaya hidup halal dapat diterapkan oleh siapapun. Ini dikarenakan ajaran Islam 
memiliki sifat yang universal atau umum. 

Sekarang ini seluruh masyarakat, termasuk yang bukan muslim, mulai memilih produk 
halal dan menerapkan gaya hidup halal. Hal ini dikarenakan halal mengedepankan 
standar dan kualitas suatu barang atau jasa. Tak heran jika halal dikatakan sebagai 
sebuah perlindungan konsumen. 

Gaya hidup halal juga memiliki daya tarik dan potensi besar dalam aspek bisnis. Hal 
ini terbukti dari banyaknya negara dan pengusaha non-muslim yang memanfaatkan 
peluang besar dalam pasar produk halal, mengingat bahwa Islam merupakan salah 
satu agama terbesar di dunia. 

Dengan segala kekayaan yang dimiliki, Indonesia memiliki potensi besar untuk 
pengembangan aspek halal, khususnya di era new normal ini. Dalam menangkap 
peluang tersebut, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 
menerbitkan Buletin Insight edisi khusus gaya hidup halal beserta hal-hal terkait.  

Selamat Membaca. 

Wabillahitaufik Walhidayah 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Pada awal Januari 2020, Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) mengumumkan suatu virus baru yang 
sebelumnya menjadi penyebab kasus pneumonia 
tidak biasa di Tiongkok. Virus tersebut bernama 
2019-nCoV dan diidentifikasi sebagai keluarga 
coronavirus yang meliputi SARS dan flu biasa. Virus 
ini menyebabkan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan menyebar percikan (droplet) dari 
saluran pernapasan melalui batuk atau bersin. 
Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, 
batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit 
tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang 
ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, 
penyakit ini menyebabkan pneumonia dan 
kegagalan multiorgan yang kemudian dapat 
berujung pada kematian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus 
pasien positif COVID-19 pertama kali pada 2 Maret 
2020. Sejak itu kasus COVID-19 terus melonjak dan 
menyebabkan banyaknya kematian. Pada 11 Maret 
2020, WHO menaikkan status penyakit ini dari 
epidemi menjadi pandemi. Hal ini dikarenakan 
terjadi peningkatan kasus secara luar biasa di 
seluruh dunia.  

Penyebaran COVID-19 di Indonesia kemudian 
dianggap bersifat luar biasa. Hal ini ditandai 
dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian 
yang terus meningkat. Pandemi COVID-19 juga 
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan dan kearnanan, serta 
kesejahteraaan masyarakat di Indonesia.
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Oleh karena itu, pada 31 Maret pemerintah 
mengeluarkan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  

Selain itu pada 31 Maret Presiden Joko Widodo 
juga menandatangani Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini 
kemudian diteken oleh Presiden menjadi Undang-
Undang pada 16 Mei 2020. 

Himbauan WHO terkait COVID-19  

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, 
penyebaran COVID-19 melalui percikan saluran 
pernapasan sangat mudah dan cepat. Sampai 
dengan November 2020, total kasus COVID-19 
terkonfirmasi di dunia bahkan sudah mencapai 
lebih dari 50 juta dengan jumlah kematian di atas 1 
juta orang.  

Dalam rangka mencegah dan mengendalikan 
penyebaran COVID-19, telah diberlakukan banyak 
upaya, diantaranya dengan pembatasan perjalanan, 
karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan 
dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Di 
Indonesia sendiri, sampai dengan akhir 2020 ini 
masih banyak daerah yang menerapkan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghimbau 
seluruh masyarakat dunia untuk selalu menjaga 
kebersihan dengan mencuci tangan sesuai 
prosedur, menutup hidung dan mulut saat batuk 
atau bersin, membersihkan lingkungan, mengelola 
air minum dan sanitasi, serta melakukan physical 
distancing. Selain itu, banyak himbauan juga untuk 
menjaga imunitas tubuh, mengingat virus ini 
menyerang sistem imunitas tubuh.  

Para ahli kesehatan merekomendasikan cara-cara 
untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. 

Cara tersebut diantaranya adalah menjaga pola 
makan dan tidur, menjaga berat badan agar tidak 
kurang gizi atau obesitas, mengurangi stres, tidak 
merokok dan mengkonsumsi alkohol, menjaga 
asupan vitamin D dengan berjemur, serta olah raga 
secara teratur.  Dengan imun yang kuat, COVID-19 
dapat dilawan, sehingga resiko dan komplikasi 
akibat virus ini dapat dicegah.  

Gaya hidup halal sebagai alternatif terbaik 
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia 

Himbauan pakar kesehatan dunia terkait cara 
pencegahan dan pengendalian rantai sebaran 
COVID-19 sebetulnya sesuai dengan nilai-nilai 
pada gaya hidup halal.  

Gaya hidup merupakan cara seseorang menjalani 
hidupnya sehari-hari yang dipengaruhi standar, 
nilai, dan prinsip masing-masing. Standar, nilai, dan 
prisip masing-masing orang tentunya saling 
berbeda. Saat diadopsi menjadi gaya hidup, 
standar, nilai, dan prinsip tersebut menjadi 
landasan seseorang dalam menjalani kehidupannya 
sehari-hari. Gaya hidup juga bisa diartikan sebagai 
seni seseorang menjalani hidup, mulai dari prinsip, 
tingkah laku, kebiasaan, aktivitas, sampai dengan 
minat dan ketertarikannya.  

Adapun halal memiliki dimensi yang sangat luas. 
Secara vertikal, halal merupakan pemenuhan 
kewajiban seorang muslim kepada tuhannya. 
Namun secara horizontal, cakupan halal ternyata 
sangat luas. Selain sebagai prinsip dan kualitas 
hidup, halal juga bisa menjadi nilai bisnis. Selain itu 
halal juga bisa menjadi perlindungan pelanggan 
untuk ketentraman umat manusia. 

Kata halal sendiri berarti ‘diperbolehkan’. Jika 
diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, halal 
berarti segala sesuatu yang boleh dilakukan dan 
dikonsumsi selama tidak ada aturan yang 
melarangnya. 

Adapun gaya hidup halal dapat diartikan sebagai 
seni hidup seseorang dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari tanpa melanggar hal yang sudah diatur 
oleh agama. Gaya hidup ini adalah sebuah seni 
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yang menerapkan prinsip halal tanpa 
meninggalkan situasi kekinian.  

Walaupun  bersumber dari nilai-nilai Islam, gaya 
hidup halal dapat diterapkan oleh siapapun. Hal ini 
dikarenakan ajaran Islam memiliki sifat yang 
universal atau umum. Penerapan pola hidup bersih 
dan sehat, makan secukupnya dengan tidak 
berlebihan, senantiasa berbagi dengan sesama, 
serta berpakaian dan berpenampilan sopan adalah 
contoh gaya hidup bersumber nilai ajaran islam 
yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Hal ini 
menunjukkan bahwa gaya hidup halal tidak 
terbatas untuk orang Islam saja, tetapi bisa 
diterapkan oleh seluruh masyarakat dengan agama 
apapun. 

Prof. Irwandi Jaswir, seorang pakar sains halal dunia 
yang merupakan Peraih Penghargaan Internasional 
Raja Faisal untuk Pelayanan Islam di tahun 2018 
mengatakan bahwa COVID-19 menunjukkan 
relevansi dengan gaya hidup halal. Penerapan gaya 
hidup halal saat ini sangat sesuai dengan praktik-
praktik yang dibuat oleh para pakar dalam new 
normal. Sebagai contoh untuk mencuci tangan. 
Seorang muslim yang menerapkan gaya hidup halal 
harus mencuci tangan, berkumur-kumur dan 
mencuci hidungnya minimal 5 kali sehari saat 
berwudhu. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup 
yang saat ini sangat dianjurkan untuk diterapkan di 
era dan paska pandemi, sebetulnya sudah diajarkan 
oleh Islam sejak lama. 

Walau masih banyak diperdebatkan, banyak 
sumber yang menyatakan bahwa COVID-19 berasal 
dari pasar hewan di Wuhan Cina yang menyediakan 
daging eksotik binatang-binatang yang tidak biasa 
dikonsumsi oleh manusia. Hal ini menunjukkan 
bahwa apa yang sudah digariskan sebagai halal 
dalam perspektif Islam sesuai dengan fitrah 
manusia. COVID-19 menunjukkan bahwa eksistensi 
halal sangatlah relevan, mengingat bahwa virus ini 
berasal dari hewan bertaring fitrahnya yang tidak 
wajar untuk dikonsumsi. 

Sekarang ini seluruh masyarakat, termasuk yang 
bukan muslim, juga mulai memilih produk halal dan 
menerapkan gaya hidup halal. Ini karena halal 

mengedepankan standar dan kualitas suatu barang 
atau jasa. Halal juga dapat dikatakan sebagai 
sebuah perlindungan konsumen. Sesuatu yang 
halal sudah pasti baik, bersih, higienis dan sehat. 
Oleh karena itu, jika menerapkan gaya hidup halal, 
tentunya dapat dipastikan dapat membawa pada 
hal baik dan terhindar dari hal buruk. 

Industri dan gaya hidup halal dapat mendorong 
kebangkitan perekonomian nasional pada saat 
dan paska pandemi COVID-19 

Gaya hidup halal memiliki daya tarik dan potensi 
besar dalam aspek bisnis. Saat ini banyak 
pengusaha non-muslim yang giat memproduksi 
produk halal karena mengerti ada peluang besar 
dalam pasar produk halal, mengingat bahwa Islam 
merupakan salah satu agama terbesar di dunia. 

Negara-negara non-muslim saat ini mulai fokus 
mengembangkan aspek halal dan syariah. Hal ini 
dapat dilihat dari berbagai contoh, seperti Selandia 
Baru yang menjadi salah satu pengekspor daging 
halal terbesar di dunia menyalurkan 65% daging 
halal ke negara-negara non-muslim. Selain itu, ada 
Thailand yang mengklaim sebagai Halal Kitchen of 
the world, Korea sebagai World’s Main Destination 
of Halal Tourism, Cina sebagai the Highest Modest 
(Halal) Clothing Export, Jepang menjadikan Halal 
Industry as Key Economic Contributor by 2020, 
Australia sebagai the Largest Supplier of Halal Beef 
in the world, Brazil sebagai the Largest Supplier of 
Halal Poultry, serta Inggris sebagai Islamic Finance 
Hub of the west. 

Indonesia dengan segala kekayaan yang dimilikinya 
memiliki potensi untuk mengembangkan seluruh 
aspek halal. Sebagai negara besar dengan 
penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia 
sudah memiliki pasar. Selain itu Indonesia juga 
memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Apalagi 
sekarang ini kesadaran akan industri halal juga 
mulai meningkat. Karena itulah kita berpotensi 
untuk menjadi negara terdepan di industri halal. 

Pencapaian Indonesia di tingkat dunia 
menunjukkan potensi yang sangat baik. Di tahun 
2019, peringkat Indonesia dalam The State of 
Global Islamic Economi yang dikeluarkan oleh Dinar 
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Standard berada di urutan ke-5, meningkat dari 
urutan ke-10 di tahun 2018. Selain itu, peringkat 
Indonesia dalam Islamic Finance Development 
Report (IFDI) juga meningkat dari 10 di 2018 
menjadi 4 di 2019. Dalam Global Islamic Finance 
Report (GIFR) 2019 dan Global Muslim Travel Index 
(GMTI) 2019 Indonesia berada di urutan pertama, 
meningkat dari peringkat ke-6 dan ke-2 di tahun 
2018. 

Menurut Prof. Irwandi Jaswir, industri halal dapat 
menjadi “new engine” untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini kesadaran 
masyarakat akan halal sebagai sebuah industri yang 
masih potensial untuk dikembangankan sudah 
semakin meningkat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di tengah pandemi ini, kreatifitas dan inovasi 
sangatlah dibutuhkan. Selain inovasi dan kreatifitas, 
aspek digital juga menjadi kunci penting untuk 
pertumbuhan industri di era ini. Pengembangan 
produk dan jasa yang apabila dikemas secara 
kreatif dan menggunakan platform digital memiliki 
potensi pengembangan yang luar biasa. 

Untuk itu, setiap klaster industri halal perlu 
dikembangkan dengan memanfaatkan media 
digital untuk mensiasati keterbatasan aktivitas 
akibat pandemi COVID-19. 
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Penerapan gaya hidup halal sebagai rutinitas sehari-hari semakin relevan dengan adanya Pandemi 
COVID-19. Apalagi gaya hidup halal terbukti sesuai dengan praktik-praktik yang dibuat oleh para pakar dalam 
new normal. Sekarang ini seluruh masyarkat, termasuk yang bukan muslim, mulai memilih produk halal dan 
menerapkan gaya hidup halal. Hal ini membuktikan bahwa gaya hidup halal dapat menjadi alternatif terbaik 
untuk peningkatan kualitas hidup seorang manusia (bukan hanya Muslim). Terkait hal ini, Tim Buletin Insight 
secara eksklusif mewawancarai Pakar Halal Science Dunia, Prof. Dr. Irwandi Jaswir, M.Sc. yang merupakan Peraih 
Penghargaan Internasional Raja Faisal untuk Pelayanan Islam di tahun 2018. 

Pengertian istilah industri halal dan gaya hidup halal 

Industri halal merupakan industri yang kegiatan atau aktivitasnya bertumpu pada penyediaan barang dan jasa 
sesuai dengan aturan syariah Islam. Dulunya, industri halal hanya identik pada industri makanan dan minuman. 
Namun, setelah kesadaran masyarakat makin meningkat, kini industri halal juga mencakup seluruh aspek.  
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Berdasarkan data yang saya miliki, kontribusi 
industri pangan dalam industri halal bahkan kurang 
dari seperempat porsi. Adapun separuh porsi 
industri halal banyak dikontribusikan oleh sektor 
kosmetik, farmasi, modest fesyen, dan sektor 
kebutuhan personal lainnya. Sedangkan 
seperempat porsi sisanya adalah sektor jasa. Sektor 
jasa yang dimaksud disini adalah logistik halal yang 
diperlukan untuk menjamin proses kehalalan suatu 
produk dalam suatu rantai pasok halal.     

Keterkaitan keseluruhan aspek dalam industri halal 
kemudian menjadi sebuah gaya hidup (lifestyle). 
Adapun gaya hidup merupakan cara seseorang 
menjalani hidupnya sehari-hari yang dipengaruhi 
standar, nilai, dan prinsip masing-masing. Standar, 
nilai, dan prisip masing-masing orang tentunya 
saling berbeda. Saat diadopsi menjadi gaya hidup, 
standar, nilai, dan prinsip tersebut menjadi 
landasan seseorang dalam menjalani kehidupannya 
sehari-hari.  

Kemudian halal secara bahasa berarti 
diperbolehkan. Kata halal menggambarkan apapun 
yang diperbolehkan secara agama.  

Berdasarkan pengertian tersebut, maka bisa 
disimpulkan bahwa gaya hidup halal merupakan 
cara seseorang menjalani hidupnya sehari-hari 
dengan standar, nilai, dan prinsip yang 
diperbolehkan secara agama.    

Gaya hidup halal dapat menjadi alternatif 
terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup 
seorang manusia (bukan hanya muslim) 

Sekarang ini seluruh masyarkat, termasuk yang 
bukan muslim, mulai memilih produk halal dan 
menerapkan gaya hidup halal. Sebagai contoh, 
Selandia Baru sebagai salah satu pengekspor 
daging halal terbesar di dunia menyalurkan 65% 
daging halal ke negara-negara non-muslim.  

Selain Selandia Baru, negara-negara non-muslim 
saat ini juga mulai fokus mengembangkan aspek 
halal dan syariah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 
contoh, seperti Thailand yang mengklaim sebagai 
Halal Kitchen of the world, Korea sebagai World’s 
Main Destination of Halal Tourism, Cina sebagai the 

Highest Modest (Halal) Clothing Export, Jepang 
menjadikan Halal Industry as Key Economic 
Contributor by 2020, Australia sebagai the Largest 
Supplier of Halal Beef in the world, Brazil sebagai 
the Largest Supplier of Halal Poultry, serta Inggris 
sebagai Islamic Finance Hub of the west.  

  

Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah ayat 168 
“Wahai umat manusia, makanlah yang halal lagi 
baik (thayyiban) dari apa yang terdapat di bumi”. 
Hal menarik dari ayat di atas adalah seruan tersebut 
ditujukan pada seluruh ‘umat manusia’, bukan 
hanya umat muslim. Hal ini membuktikan bahwa 
halal dan thayyiban bersifat universal. 

Kita sudah mengetahui bahwa halal adalah segala 
hal yang diperbolehkan secara agama. Adapun 
istilah thayyiban secara bahasa berarti baik. Namun 
pengertian thayyiban berkembang mengikuti 
perkembangan zaman. Secara garis besar 
thayyiban bermakna hal-hal yang berguna dan 
tidak merusak bagi tubuh dan pikiran. Sebagai 
contoh, makanan halal yang mengandung nutrisi 
seimbang dan tidak merusak dapat dikatakan 
thayyib. Akan tetapi makanan yang halal namun 
memberikan efek samping buruk, seperti 
mengandung kadar gula tinggi untuk orang yang 
memiliki riwayat sakit gula tidak dapat 
dikategorikan sebagai thayyib. 

Seiring dengan perkembangan zaman, thayyiban 
dapat diartikan dengan standar kelayakan, 
kebersihan dan efek fungsional bagi manusia. Bisa 
kita lihat bahwa pengertian thayyiban 
menunjukkan ciri-ciri kualitas barang yang baik.   

Halal dan thayyiban dapat diartikan sebagai hal 
baik dan diperbolehkan secara agama. Suatu hal 
dapat dikatakan halal dan thayyiban apabila 
diperbolehkan oleh agama, memenuhi standar 
kelayakan dan kebersihan, serta memberikan efek 
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yang baik bagi manusia. Dalam memproduksi suatu 
hal jika menggunakan prinsip halal dan thayyiban, 
maka akan didapatkan hasil yang betul-betul 
berkualitas. Tentunya, hasil tersebut dapat 
dinikmati oleh semua orang (bukan hanya muslim), 
karena kualitasnya yang baik. Oleh karena itulah 
halal dan thayyiban mulai menjadi tren di dunia.    

Sektor industri halal dan gaya hidup halal yang 
paling berpotensi untuk dikembangkan di 
Indonesia 

Indonesia dengan segala kekayaan yang dimilikinya 
memiliki potensi untuk mengembangkan seluruh 
aspek halal. Sebagai negara besar dengan 
penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia 
sudah memiliki pasar. Selain itu Indonesia juga 
memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Apalagi 
sekarang ini kesadaran akan industri halal juga 
mulai meningkat. Karena itulah kita berpotensi 
untuk menjadi negara terdepan di industri halal. 

Pencapaian Indonesia di tingkat dunia 
menunjukkan potensi yang sangat baik. Di tahun 
2019, peringkat Indonesia dalam The State of 
Global Islamic Economi yang dikeluarkan oleh Dinar 
Standard berada di urutan ke-5, meningkat dari 
urutan ke-10 di tahun 2018. Selain itu, peringkat 
Indonesia dalam Islamic Finance Development 
Report (IFDI) juga meningkat dari 10 di 2018 
menjadi 4 di 2019. Dalam Global Islamic Finance 
Report (GIFR) 2019 dan Global Muslim Travel Index 
(GMTI) 2019 Indonesia berada di urutan pertama, 
meningkat dari peringkat ke-6 dan ke-2 di tahun 
2018. 

Potensi Indonesia yang sangat besar ini dapat terus 
dikembangkan. Untuk mendukung hal tersebut, 
diperlukan pengembangan manufaktur yang 
berkualitas. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran 
bahwa halal bukan hanya sekedar agama. Namun 
halal juga merupakan sebuah industri yang 
memiliki potensi sangat besar. Kesadaran ini perlu 
ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan 
potensi yang besar ini, seluruh sektor halal dapat 
dikembangkan sehingga Indonesia dapat menjadi 
pemimpin dunia dalam industri halal.  

Dampak pandemi COVID-19 pada penerapan 
gaya hidup halal 

COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa 
pada dunia. Dengan adanya pandemi ini, seluruh 
kegiatan menjadi terbatas, termasuk kegiatan 
produksi. Banyak sektor yang mengalami 
penurunan, bahkan sampai tutup.  

Jika dilihat berdasarkan besaran dampaknya, sektor 
pangan dan farmasi sangatlah kecil. Hal ini dapat 
dimaklumi karena pangan merupakan kebutuhan 
pokok manusia, sehingga dalam kondisi apapun 
manusia perlu makan dan minum. Selanjutnya 
sektor yang mengalami dampak medium 
diantaranya adalah sektor kosmetik. Sedangkan 
sektor yang terkena dampak paling berat adalah 
wisata ramah muslim. Sektor ini termasuk industri 
penerbangan, industri kreatif, dan insustri 
pariwisata lainnya.   

Industri dan gaya hidup halal sebagai “new 
engine” untuk pertumbuhan ekonomi 

Industri halal dapat menjadi “new engine” untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat 
ini kesadaran masyarakat akan halal sebagai 
sebuah industri yang masih potensial untuk 
dikembangankan sudah semakin meningkat.    

Di tengah pandemi ini, kreatifitas dan inovasi 
sangatlah dibutuhkan. Selain inovasi dan kreatifitas, 
aspek digital juga menjadi kunci penting untuk 
pertumbuhan industri di era ini. Pengembangan 
produk dan jasa yang apabila dikemas secara 
kreatif dan menggunakan platform digital memiliki 
potensi pengembangan yang luar biasa. 

Sebagai contoh, di Malaysia terdapat platform 
digital sebuah perusahaan teknologi yang 
mengkalim dirinya bukan sekedar e-commerce, tapi 
sudah menjadi social-commerce. Perusahaan ini 
menyediakan platform untuk para industri halal 
berskala kecil untuk menyebarkan informasi 
produknya ke seluruh dunia. Para industri halal di 
pelosok Indonesia juga sudah termasuk dalam 
jangkauan platform ini. Dalam 2 tahun ke depan, 
target jangkauan platform ini adalah penyebaran di 
45 negara. Hal ini sangat luar biasa, mengingat di 
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tahun 2018, platform ini sudah mensponsori klub 
sepak bola Manchester United (MU). 

Dalam hal kreatifitas, sebagai contoh di Malaysia 
saat ini sudah banyak bermunculan inovasi di aspek 
logistik halal.  Salah satunya adalah produk sabun 
yang mengandung tanah. Seperti yang diketahui, 
apabila suatu barang terkena najis mugholadhoh 
(besar), maka barang tersebut harus dicuci (samak) 
mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan 
dengan tanah. Inovasi ini sangat bermanfaat, 
terlebih bagi para muslim (dan bukan muslim) yang 
ingin menyamak barang namun tinggal di tempat 
yang sulit mendapatkan tanah, seperti di 
apartemen dan hotel. Selain itu produk sabun 
mengandung tanah juga dapat digunakan untuk 
mencuci gudang dan kontainer-kontainer untuk 
mengangkut produk halal. Inovasi ini menjual 
kepraktisan untuk pemenuhan standar halal dalam 
sebuah rantai nilai halal. 

Ide-ide seperti di atas perlu ditumbuhkan oleh 
generasi-generasi milenial di Indonesia. Jika 
menggabungkan sumber daya yang dimiliki 
dengan kreatifitas dan inovasi baru, maka dapat 
menjadi potensi besar untuk pengembangan 
industri halal.  Tentunya hal ini dapat mendorong 
kebangkitan perekonomian nasional yang 
terdampak pandemi COVID-19. 

Pesan untuk masyarakat agar menerapkan gaya 
hidup halal dalam kehidupan sehari-hari 

Saya bukan ulama yang berhak menyampaikan 
pesan, tapi ada satu atau dua hal yang ingin saya 
sampaikan terkait gaya hidup halal ini. Berbicara 
tentang halal, ada suatu hadits riwayat Thabrani 
yang berbunyi “...bersihkanlah makananmu dan 
percayalah doamu akan diterima oleh Allah SWT. 
Sesungguhnya jiwa Muhammad di tangan-Nya, 
seorang hamba yang makanannya daripada sesuap 
benda yang haram ke dalam perutnya. 
Sesungguhnya Allah tidak akan memakbulkan 
doanya selama 40 hari dan setiap daging yang 
tumbuh daripada makanan yang haram dan riba, 
maka api nerakalah yang layak baginya.” (HR. 
Thabrani). 

Hadits di atas membuktikan bahwa gaya hidup 
halal sangatlah fundamental. Dapat dibayangkan 
betapa hidup tidak akan berkah bila bermain-main 
dengan perkara ini.  

Gaya hidup halal semakin relevan dengan 
adanya pandemi 

Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Adanya 
pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa gaya 
hidup halal semakin relevan. Sebagaimana yang 
telah dijabarkan sebelumnya, gaya hidup halal 
sangat memperhatikan standar kelayakan, 
kebersihan dan efek fungsionalnya bagi manusia. 

Walau masih banyak diperdebatkan, kita sudah 
mendengar bahwa COVID-19 berasal dari pasar 
hewan di Wuhan Cina yang menyediakan daging 
eksotik binatang-binatang yang tidak biasa 
dikonsumsi oleh manusia. Hal ini menunjukkan 
bahwa apa yang sudah digariskan sebagai halal 
dalam perspektif Islam sesuai dengan fitrah 
manusia. COVID-19 menunjukkan bahwa eksistensi 
halal sangatlah relevan, mengingat bahwa virus ini 
berasal dari hewan bertaring fitrahnya yang tidak 
wajar untuk dikonsumsi. 

COVID-19 juga menunjukkan relevansi thayyiban. 
Penerapan gaya hidup halal saat ini sangat sesuai 
dengan praktik-praktik yang dibuat oleh para pakar 
dalam new normal. Sebagai contoh untuk mencuci 
tangan. Seorang muslim yang menerapkan gaya 
hidup halal harus mencuci tangan, berkumur-
kumur dan mencuci hidungnya minimal 5 kali 
sehari saat berwudhu. Hal ini menunjukkan bahwa 
gaya hidup yang saat ini sangat dianjurkan untuk 
diterapkan di era dan paska pandemi, sebetulnya 
sudah diajarkan oleh Islam sejak lama. 

Hikmah selanjutnya adalah adanya peluang untuk 
pengembangan vaksin halal. Vaksin untuk COVID-
19 saat ini menjadi tanggung jawab dan tantangan 
besar bagi para ilmuwan di muka bumi. Untuk 
pengembangbiakan vaksin halal, tentunya perlu 
menjaga seluruh prosesnya agar sesuai dengan 
prinsip halal dan thayyiban. Hal ini menjadi wake-
up call bagi seluruh ilmuwan untuk terus 
mengembangkan sektor farmasi halal.  
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Rekomendasi World Health Organization (WHO) setelah merebaknya pandemi COVID-19 di dunia adalah untuk 
menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, pola makan baik, dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan 
penyakit. Hal ini sejalan dengan dengan gaya hidup halal yang mengedepankan kebersihan, kesehatan, dan 
keindahan. 

Gaya hidup halal sebagai harmonisasi antara halal dengan kekinian 

Halal memiliki dimensi yang sangat luas. Secara vertikal halal merupakan pemenuhan kewajiban seorang muslim 
kepada tuhannya. Namun secara horizontal, cakupan halal ternyata sangat luas. Selain sebagai prinsip dan 
kualitas hidup, halal juga bisa menjadi nilai bisnis. Selain itu halal juga bisa menjadi perlindungan pelanggan 
untuk ketentraman umat manusia. 
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Kata halal sendiri berarti ‘diperbolehkan’. Jika 
diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, halal 
berarti segala sesuatu yang boleh dilakukan dan 
dikonsumsi selama tidak ada aturan yang 
melarangnya. 

Kata halal kemudian dimasukkan ke dalam sebuah 
frasa, yaitu halal lifestyle atau gaya hidup halal. Jika 
melihat pengertiannya, gaya hidup adalah seni 
seseorang menjalani hidup, mulai dari prinsip, 
tingkah laku, kebiasaan, aktivitas, sampai dengan 
minat dan ketertarikannya.  

Oleh karena itu, gaya hidup halal dapat diartikan 
seni hidup seseorang menjalani kehidupan sehari-
hari tanpa melanggar hal yang sudah diatur oleh 
agama. Gaya hidup ini dapat dikatakan sebuah seni 
yang menerapkan prinsip halal tanpa 
meninggalkan situasi kekinian.  

 

 Rasul SAW bersabda “Sesungguhnya Allah itu 
indah dan menyukai keindahan” (HR Muslim). Kata 
keindahan itu sendiri tidaklah sederhana. Karena 
setelah digali lebih dalam, keindahan ternyata juga 
memiliki added value atau nilai tambah. Selain itu 
juga memiliki nilai ekonomi, bisnis dan keahlian.  

Sebagai contoh jilbab atau kerudung yang dipakai 
oleh seorang perempuan. Jilbab dibuat dengan 
memperhatikan nilai keindahan oleh desainernya, 
mulai dari mempersiapkan bahan, memotong, 
sampai dengan mengemasnya. Setelah sampai di 
tangan konsumen, jilbab tersebut kemudian 
digunakan tentunya juga dengan memperhatikan 
bentuk dan keindahannya.   

 

 

Konsep gaya hidup halal dan evolusi industri 
halal 

Gaya hidup halal bukan hanya menyangkut 
makanan dan fesyen, melainkan juga seluruh aspek 
hidup, salah satunya adalah aspek teknologi.  

Prof. Dr. Winai Dahlan, pendiri Halal Science Center 
di Universitas Chulalongkorn, Thailand, yang 
merupakan seorang ahli dalam bidang teknologi 
industri halal menjelaskan terkait teknologi ini. Prof. 
Winai mengatakan bahwa pada zaman teknologi 
1.0, hanya ulama yang mengajarkan ilmu fikih 
(hukum atau aturan), termasuk fikih muamalah 
yang menjelaskan aturan terkait kegiatan sosial dan 
ekonomi. 

Dalam teknologi 2.0, halal dikembangkan melalui 
sinergi para ulama  pemerintah. Namun seiring 
berjalannya waktu, ditemukan bahwa ulama dan 
pemerintah memerlukan para ilmuwan untuk 
melakukan riset dan pengembangan. Hal ini 
dikarenakan tidak semua orang dapat mengetahui 
detail suatu barang. Karena itulah hasil riset dan 
pengembangan menentukan proses kehalalan 
suatu produk yang tidak kasat mata, seperti bahan 
tambahan pada makanan. Dengan bersinerginya 
para ulama, pemerintah, dan ilmuwan, muncullah 
zaman baru yang dinamakan 3.0. 

Saat ini perkembangan telah mencapai zaman 4.0. 
Di zaman ini, keterbukaan dan kemudahan 
informasi melalui teknologi sudah berkembang 
dengan pesat. Di zaman ini manusia tidak mungkin 
untuk tidak menggunakan teknolog. Dalam aspek 
halal, teknologi dimanfaatkan untuk komersial, 
penelusuran halal (treacibility), pemindaian halal 
(halal scan), dan masih banyak lagi. 

Adapun era yang akan datang adalah era 5.0. Di era 
5.0, AI (Artificial Intelligence) akan semakin 
dikembangkan dengan tujuan mempermudah 
kehidupan manusia. Pada era 5.0 nanti, manusia 
dan teknologi tidak bisa terpisahkan. 
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Gambar Evolusi Industri Halal dari 1.0 sampai 5.0 
(Adaptasi dari Prof. Dr. Winai Dahlan, Halal Science Center Universitas Chulalongkorn) 

 
Sumber: Paparan IHLC dalam acara ISEF 2020

Bagaimana mengimplementasikan gaya hidup 
halal dalam kegiatan sehari-hari? 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gaya 
hidup halal bukan hanya pada makanan dan fesyen, 
namun juga pada seluruh aspek kehidupan.  

 

Contoh dalam pengimplementasian gaya hidup 
halal dapat dilihat dari siklus hidup seseorang 
dalam sehari, dari bangun tidur di pagi hari hingga 
tidur kembali di malam hari. Misal saat menggosok 
gigi setelah bangun tidur, memastikan bahwa sikat 
gigi yang digunakan tidak mengandung bulu babi, 
karena telah diketahui bersama bahwa segala 
sesuatu yang mengandung babi tidak halal. 
Kemudian saat sarapan makan makanan yang 
bergizi dan menyehatkan, yang secara zat tidak 
mengandung hal haram. Begitu pula seterusnya 
hingga tidur kembali di malam hari. 

Siklus penerapan gaya hidup halal sangatlah 
menarik dan tidak menyulitkan. Gaya hidup halal 
justru dapat menjadi peluang bisnis dan jasa baru 
dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita membaca 
laporan Indonesia Halal Economy Report & 
Strategy Roadmap 2018-2019, paling tidak ada 10 

sektor Halal Lifestyle yang jumlah konsumsi nya 
mencapai 218,8 milliar dolar AS di tahun 2017. 

Gaya hidup halal dapat diterapkan oleh seluruh 
manusia karena bersifat universal  

Pada dasarnya halal adalah hak seluruh manusia. 
Hal ini bersandar pada firman Allah SWT yang 
memerintahkan agar seluruh manusia 
mengkonsumsi hal yang halal dan baik. 

Dapat dilihat bahwa Allah SWT memerintahkan 
bukan hanya umat muslim saja, namun seluruh 
manusia, untuk menerapkan hidup halal dan baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa halal merupakan 
kebutuhan seluruh manusia, serta sekaligus 
menunjukkan betapa adil dan bijaksananya Allah 
SWT.   

Seiring dengan perkembangan zaman, bukti bahwa 
halal bukan hanya untuk muslim mulai terlihat di 
masyarakat. Bahkan kini halal mulai diterima dan 
mulai dijadikan tren hidup.  

 

Bukti bahwa halal telah diterapkan oleh dunia salah 
satunya di Australia. 
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Australia sebagai salah satu eksportir produk halal 
dunia menerapkan standar halal pada proses 
pengolahan daging. Untuk menyembelih sapi, 
Australia bahkan 'mengimpor' petugas jagal dari 
Pakistan yang mengerti prinsip pemotongan hewan 
secara syariah.  

Masih terkait dengan ekspor, Thailand yang 
penduduk muslimnya hanya 5%, ternyata 
mengekspor 25% kebutuhan bumbu halal global. 
Bahkan saat ini Thailand juga mulai mengklaim 
dirinya sebagai Halal Kitchen of the world.  

Makanan halal dalam istilah universal dapat juga 
dikatakan sebagai healthy food, hygine food, dan 
bahkan premium food. Prinsip makanan ini sudah 
diterapkan Jepang sejak lama. 

Kemudian Korea juga saat ini mulai masuk pada 
pasar halal. Sektor unggulan Korea adalah bisnis 
kecantikan halal yang menyediakan kebutuhan 
yang berhubungan penampilan, bukan hanya 
kosmetik, namun juga baju, aksesoris, dan lain 
sebagainya. 

Contoh-contoh yang sudah disebutkan merupakan 
bukti bahwa halal berlaku universal karena 
mengandung keamanan, kenyamanan dan 
kesehatan yang kuat. Hal ini terefleksi dari 
pernyataan World Health Organization (WHO) 
setelah merebaknya pandemi COVID-19 di dunia. 
WHO mengatakan untuk menjauh virus, 
masyarakat harus menerapkan gaya hidup sehat 
dan bersih, pola makan baik, dan menghindari hal-
hal yang dapat menimbulkan penyakit. 

Rekomendasi WHO tersebut sangatlah sejalan 
dengan gaya hidup halal yang mengedepankan 
kebersihan, kesehatan, dan keindahan.  

Gaya hidup halal memiliki daya tarik dan 
peluang besar untuk perkembangan bisnis 

Gaya hidup halal memiliki daya tarik dan potensi 
besar dalam aspek bisnis. Saat ini banyak 
pengusaha non-muslim yang giat memproduksi 
produk halal karena mengerti ada peluang besar 
dalam pasar produk halal, mengingat bahwa Islam 
merupakan salah satu agama terbesar di dunia. 

Saat ini pusat perbelanjaan di Indonesia, khususnya 
di Jakarta, sangat kompetitif dalam menyediakan 
fasilitas bagi muslim. Sebagai contoh penyediaan 
mushola yang bagus dengan akses air bersih. 
Bahkan ada juga mushola pusat perbelanjaan yang 
menyediakan takjil (makanan berbuka) di hari-hari 
tertentu. Kemudahan akses ibadah tersebut 
tentunya menjadi nilai tambah dalam menarik 
konsumen muslim untuk berbelanja di tempat 
tersebut.  

Itulah kehebatan gaya hidup halal yang dapat 
menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan 
bisnis.   

Strategi pengembangan gaya hidup halal di 
Indonesia: integrasi ekosistem dan sinergitas 
pemangku kepentingan 

Kunci utama dalam pengembangan gaya hidup 
halal adalah dengan mengintegrasikan ekosistem 
halal di Indonesia. Ekosistem halal itu sendiri 
merupakan sistem yang menyambungkan rantai 
nilai halal secara menyeluruh. Dengan 
terintegrasinya ekosistem halal, maka seluruh 
komponen inti dan pendukung industri halal dari 
hulu ke hilir akan terhubung. 

Untuk mengintegrasikan ekosistem halal, 
diperlukan sinergitas seluruh pemangku 
kepentingan terkait. Jika seluruh kepentingan dan 
langkah para stakeholder telah tersinergi, maka 
formula dan kebijakan yang dibuat akan mudah 
diimplementasikan. 

Peranan para stakeholder dalam pengembangan 
gaya hidup halal ini juga perlu bergerak melalui 
program yang konkrit. Disini peran pemerintah 
dalam menyatukan langkah sangatlah besar. 
Karena setelah para pemangku kepentingan sudah 
saling terhubung, maka implementasi program-
program konkrit juga dapat terukur dengan jelas.  

Strategi pengembangan gaya hidup halal di 
Indonesia: literasi 

Literasi menjadi hal yang tak kalah penting dalam 
pengembangan gaya hidup halal di Indonesia. 
Literasi dilihat dari sasarannya secara garis besar 
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dibagi menjadi 2, yaitu literasi untuk pengusaha 
dan literasi untuk masyarakat. 

Literasi untuk para pengusaha adalah terpusat pada 
peluang bisnis di bidang halal. Belum banyak 
pengusaha yang berani terjun langsung di bidang 
ini. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hotel 
syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan 
hotel syariah di Thailand yang merupakan negara 
yang penduduk muslimnya adalah minoritas. Saat 
ini hotel syariah di Indonesia yang besar hanya 
dapat dihitung dengan jari. Sedangkan hotel 
bintang 3 sampai 5 di Thailand jumlahnya bisa 2 kali 
lipat hotel syariah besar di Indonesia. 

Adapun literasi masyarakat juga perlu ditingkatkan. 
Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama 
Islam ternyata masih memiliki tingkat kesadaran 
halal yang rendah. Hal ini tercermin dari adanya 
persepsi apabila penjual atau pramusaji 
menggunakan identitas keislaman seperti kopiyah 
atau hijab, maka mustahil menjual produk nonhalal. 
Padahal halal bukan hanya dari zat benda saja, yang 
tidak mudah dilihat dengan kasat mata seperti zat 
aditif (penyedap, pewarna, pengental dan lainnya) 
untuk produk makanan dan makanan olahan 
demikian juga dari keseluruhan proses produksi 
dari hulu ke hilir.  

Hikmah dan hal-hal positif yang dapat diambil 
dalam kondisi sekarang ini 

Adanya COVID-19 merupakan sebuah ujian bagi 
seluruh manusia di bumi. Setelah adanya pandemi, 
masyarakat harus saling menyelamatkan diri 
dengan penerapan physical distancing. Hal ini 
tentunya berdampak pada sektor-sektor ekonomi, 
termasuk gaya hidup halal. 

Dengan adanya physical distancing, sektor yang 
paling terpuruk adalah pariwisata, termasuk wisata 
ramah muslim. Akibatnya banyak bisnis usaha 
pariwisata tutup yang akhirnya menimbulkan 
pemutusan kerja para pegawainya.  

Namun pandemi tidak hanya menimbulkan 
dampak buruk. Hal ini sejalan dengan Al-Quran 
yang menyebutkan bahwa dalam setiap kesusahan 

pasti disertai kemudahan, atau dalam hal ini adalah 
kesempatan. 

Lantas apa saja kesempatan yang hadir? 

Pertama hadir peluang besar dalam 
pengembangan di bidang farmasi. Saat ini para 
ilmuwan dunia sedang berlomba-lomba 
menemukan vaksin untuk virus corona yang 
melanda dunia. Selain itu, sektor obat-obatan 
herbal juga meningkat. Hal ini dikarenakan selama 
pandemi permintaan produk herbal yang dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh sangatlah 
diminati. 

Sektor selanjutnya adalah makanan, termasuk yang 
halal. Dengan adanya keperluan untuk menjaga 
dan meningkatkan imunitas, maka saat ini 
masyarakat mulai memperhatikan gizi dan 
kesehatan. Permintaan akan makanan pun 
meningkat. Tentunya hal ini juga disertai dengan 
meningkatnya produsen makanan.  

Adanya aturan untuk selalu tinggal di rumah juga 
menyebabkan timbulnya kebutuhan dalam 
teknologi komunikasi. Jasa berbasis digital yang 
menawarkan kemudahan untuk mendapatkan 
kebutuhan hidup juga banyak bermunculan. Selain 
itu, teknologi touchless juga mulai diterapkan di 
pusat perbelanjaan dan hotel. Hal ini membuktikan 
bahwa perkembangan teknologi di era pandemi 
sangatlah pesat. 

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kedepannya 
prinsip syariah akan semakin relevan. Tentunya ini 
menjadi peluang besar bagi perkembangan 
ekonomi syariah, termasuk gaya hidup halal. 

 



PEDOMAN WISATA
RAMAH MUSLIM
KNEKS sedang menyusun Buku 
Template Memandu Muslim Traveler 
Dalam Pengembangan 
Pariwisata Daerah yang menjadi 
pedoman wisata ramah muslim
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Selain sebagai salah satu alternatif prinsip dalam 

menjalani keseharian, gaya hidup halal memiliki daya tarik 
dan potensi besar dalam aspek bisnis. Yuke Sri Rahayu, S.Sos 
yang merupakan Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital 
dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf) menjelaskan komitmen dan strategi 
pemerintah dalam pengembangan gaya hidup halal, 
khususnya pada saat dan paska pandemi COVID-19. 

Gaya hidup halal dapat menjadi alternatif terbaik hidup 

Gaya hidup halal merupakan praktik hidup yang bersumber 
dari ajaran Islam. Gaya hidup ini dapat menjadi alternatif 
terbaik untuk diterapkan sehari-hari, karena nilai-nilai dalam 
gaya hidup halal sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang 
mengedepankan kebersihan dan kesehatan.   

Perkembangan gaya hidup halal tentunya juga mengikuti 
perubahan zaman, di mana dapat dilihat dalam penerapan 
nilai-nilai islam yang lebih modern. Generasi muslim saat ini 
ingin beraktualiasi dengan menunjukan pribadi muslim 
zaman now yang Religius dan Kekinian. Terlebih, sekarang 
ajaran Islam bukan lagi sekedar kepercayaan dan ritual, 
namun juga menjadi sebuah simbol komoditas (identitas) 
terkait dengan gaya hidup masyarakat kelas menengah. 

Strategi pengembangan gaya hidup halal di Indonesia 

Gaya hidup halal merupakan pasar potensial, yang harus 
direspon dengan menyediakan produk dan jasa dengan 
nilai-nilai islami (spiritual benefit). Hal ini diperkuat dengan 
meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat sehingga pasar 
kelas menengah muslim di Indonesia mulai tumbuh besar. 
Hal ini menjadi peluang besar bagi pengembangan industri 
halal dan gaya hidup halal di Indonesia. 
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Sebagaimana Strategi Nasional Pengembangan 
Industri Halal, fokus Kemenparekraf (gabungan dari 
Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif) 
adalah peningkatan kualitas UMKM Kreatif melalui 
digitalisasi usaha, pembinaan usaha dan 
pengembangan skema permodalan yang sesuai.  

Selain itu, mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah 
Indonesia, Kemenparekraf berperan untuk 
meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Ekonomi 
Kreatif sebagai bagian dari klaster industri halal yang 
mendukung gaya hidup halal. Berdasarkan 
pengalaman kami mengembangkan Islamic Creative 
Economy, pembinaan industri halal khususnya UMKM 
dapat dikembangkan dengan memperhatikan 4 aspek 
utama, yaitu kreatif-inovatif, berlandaskan syariah, 
memiliki dampak sosial dan scale-able.  

Terkait wisata ramah muslim, Kemenparekraf juga 
berperan dalam mengembangkan ekosistem 
pariwisata halal di Indonesia. Salah satu langkah 
strategis Kemenparekraf adalah melalui penerapan 
protokol kesehatan -  CHSE (Clean, Health, Safety & 
Environment) atau Kebersihan, Kesehatan, 
Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan diberbagai 
usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait, 
lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata.  

Penerapan Protokol CHSE ini sebagai jaminan kepada 
wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan 
pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol 
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian 
lingkungan. Oleh karena itu, seluruh usaha pariwisata, 
termasuk wisata ramah muslim, usaha/fasilitas lain 
terkait, lingkungan masyarakat, dan destinasi 
pariwisata perlu melakukan sertifikasi ini. 

Gaya hidup halal dapat bersifat universal 

 

Sebagai contoh penerapan pola hidup bersih dan 
sehat, makan secukupnya dan tidak berlebihan, 
senantiasa berbagi dengan sesama, berpakaian dan 

berpenampilan sopan adalah gaya hidup yang sesuai 
dengan fitrah kemanusiaan. Sehingga gaya hidup 
halal tidak terbatas untuk orang Islam saja, tetapi bisa 
diterapkan oleh seluruh masyarakat dengan agama 
apapun.  

Pengaruh COVID-19 terhadap pengembangan 
gaya hidup halal di Indonesia 

Sebagaimana sektor kehidupan lainnya, industri halal 
tentunya juga terdampak pandemi COVID-19. Untuk 
meminimalisir penyebaran virus COVID-19, 
pembatasan aktivitas masyarakat banyak dilakukan, 
sehingga aktivitas masyarakat berpusat di rumah. 
Bahkan kegiatan yang dalam era normal dilakukan di 
luar, seperti bekerja, belajar dan belanja, sekarang 
juga dilakukan dari rumah. Untuk melakukan hal 
tersebut, tentunya diperlukan inovasi-inovasi dalam 
sektor teknologi digital. Sehingga dampak positif 
yang terjadi adalah pengembangan media digital 
yang cukup pesat selama pandemi ini.  

Akan tetapi, pembatasan aktivitas juga menyebabkan 
dampak negatif. Salah satunya adalah penurunan 
daya beli masyarakat.  

Industri halal tidak terlepas dari penurunan daya beli 
ini. Terlebih di klaster wisata ramah muslim yang 
terkena dampak sangat signifikan. Hal ini terjadi 
karena seluruh aktivitas pariwisata yang terpaksa 
berhenti di awal pandemi dan kini mulai dibuka 
kembali namun dengan menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat.  

Perbedaan strategi pengembangan gaya hidup 
halal sebelum dan sesudah pandemi 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu 
dampak dari pandemi COVID-19 adalah adanya 
keterbatasan kegiatan masyarakat. Adanya 
pembatasan ini menyebabkan industri halal, yang 
beririsan dengan klaster pariwisata dan ekonomi 
kreatif, terhambat pengembangannya. 

Adapun strategi pengembangan yang dilakukan salah 
satunya adalah dengan mendorong transformasi 
digital dan ekonomi kreatif. Selain itu, masyarakat juga 
selalu dihimbau untuk menerapkan Protokol 
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Kesehatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat kembali 
produktif dan aman dalam berkarya.  

Sektor yang menjadi fokus pengembangan gaya 
hidup halal paska pandemi COVID-19 

 

 Contohnya fesyen muslim, berbagai produk kini 
ditampilkan di platform e-commerce. Selain itu, saat ini 
sudah banyak dilakukan virtual peragaan busana yang 
memanfaatkan teknologi digital.  

Untuk itu, setiap klaster industri halal perlu 
dikembangkan dengan memanfaatkan media digital 
untuk mensiasati keterbatasan aktivitas akibat 
pandemi COVID-19. 

Target pengembangan gaya hidup halal pada saat 
dan paska pandemi COVID-19 

Sepanjang pandemi terjadi, klaster industri halal yang 
beririsan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif 
ditargetkan untuk tetap aman dan produktif dalam 
melakukan aktivitasnya. Setelah pandemi berakhir, 
pariwisata dan ekonomi kreatif akan didorong agar 
dapat menjadi bagian dalam pemulihan ekonomi 
nasional.  

Potensi gaya hidup halal dalam mendorong 
kebangkitan perekonomian nasional 

 

Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 
sektor yang memanfaatkan media digital juga 
berpotensi besar untuk dikembangkan. Apalagi 
Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang 
mempunyai keunggulan di bidang pengembangan 
startup. 

Akibat adanya pembatasan aktivitas fisik masyarakat, 
tingkat konsumsi penggunaan aplikasi, game, dan 
media digital lainnya meningkat secara signifikan. Hal 
ini perlu dimanfaatkan secara maksimal. Konten 
terkait ekonomi dan keuangan syariah tentunya dapat 
dimasukan ke dalam berbagai platform digital, seperti 
aplikasi, game, film, dan lain sebagainya.  

Tantangan terbesar dari pengembangan gaya 
hidup halal di Indonesia 

Untuk menjamin kehalalan suatu produk, perlu 
dilakukan sertifikasi dan standardisasi. Proses ini  tidak 
hanya dibutuhkan di klaster pangan saja, tapi juga di 
semua sektor industri halal. Sebagai contoh, perlu 
adanya sertifikasi halal bahan-bahan modest fesyen, 
standardisasi logistik halal, dan lain sebagainya.  

Oleh karena itu, diperlukan sistem sertifikasi dan 
standarisasi halal yang baik. Hal ini masih menjadi 
tantangan. Karena kemudahan mendapatkan 
sertifikasi dan standarisasi halal untuk semua pelaku 
industri saat ini masih menjadi tantangan tersendiri. 

Hal tersebut terlihat dari jumlah barang dan jasa yang 
sudah tersertifikasi. Padahal banyak produk dan karya 
berkualitas mampu dihasilkan oleh pelaku usaha di 
berbagai klaster industri halal.  

Apabila sertifikasi dan standarisasi halal bisa 
dipermudah, khususnya bagi industri kecil, ini 
mendorong pengembangan industri halal di 
Indonesia. Pada akhirnya pengembangan industri 
halal dapat mendorong kebangkitan perekonomian 
nasional. 

Hikmah dan hal-hal positif yang dapat diambil 
dalam kondisi sekarang ini 

Banyak sekali hikmah dan hal-hal positif yang dapat 
diambil dengan adanya pandemi ini. Salah satunya 
adanya perubahan perilaku masyarakat. 

Dengan adanya COVID-19, kesadaran masyarakat 
akan gaya hidup sehat mulai meningkat. Saat ini 
penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang 
mengedepankan kebersihan dan kesehatan juga 
sangat digencarkan, sehingga masyarakat lebih 
disiplin, bersih dan sehat.  
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Hal ini sebetulnya sejalan dengan nilai-nilai ajaran 
Islam. Nabi Muhammad lebih dari 10 abad lalu sudah 
mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga 
kebersihan. Beliau bersabda, “Bersihkanlah segala 
sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala 
membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak 
akan masuk surga kecuali setiap yang bersih.” (HR 
Thabrani). Bahkan kebersihan juga dikatakan sebagian 
dari iman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya hikmah yang dapat diambil adalah 
terbukanya peluang-peluang baru di berbagai aspek. 
Sebagai contoh saat ini transformasi digital yang 
sangat berkembang. Jika hal ini dimanfaatkan dengan 
baik, maka akan terjadi banyak perubahan positif di 
berbagai sektor kehidupan.  
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Dalam era 4.0 sekarang ini, literasi melalui media 
digital sangat dibutuhkan, terlebih konten 
mengenai halal dan syariah. Riko The Series 
merupakan satu bentuk perwujudan muslim yang 
adaptif di era digital. Sebagai konten literasi dan 
hiburan (edutainment), Riko The Series menjadi 
salah satu alat strategis untuk mendorong 
pertumbuhan gaya hidup halal Indonesia. 

Riko The Series sebagai media animasi 3D karya 
anak bangsa 

Riko The Series adalah serial animasi anak yang 
penuh dengan edukasi dan nilai-nilai Islam. Serial 
ini diproduksi ke dalam 3 media, yaitu pertama 
konten digital animasi 3D, kedua melalui barang 

merchendise, dan ketiga melalui audio berbasis 
aplikasi.  

Media pertama, yaitu animasi 3D berdasar pada 
media digital platform Youtube. Mengapa 
Youtube? Karena saat ini Youtube merupakan situs 
video sharing yang sangat popular dan dapat 
diakses oleh semua orang. Sehingga pangsa pasar 
serial ini banyak ditemukan dalam platform 
Youtube. 

Riko The Series juga mengeluarkan produk 
merchandise berupa barang dengan barcode yang 
bisa di-scan. Saat di-scan, barcode itu akan 
mengeluarkan suara yang akan bercerita mengenai 
tokoh-tokoh muslim. 
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Mengapa memilih memproduksi media literasi 
syariah? 

Kami memutuskan untuk fokus pada literasi syariah 
karena sebagai pengusaha muslim, kami ingin 
memaksimalkan potensi yang ada untuk 
berkontribusi di masyarakat luas. Riko The Series 
tercipta sebagai usaha sosial yang memberikan 
dampak positif pada aspek dahwah. Kami berharap 
dengan adanya serial ini dapat memberikan 
pengaruh positif di dunia dan akhirat nanti. 

Selain itu, Riko The Series hadir sebagai konten 
literasi dan hiburan (edutainment) yang 
mengusung konten ilmu pengetahuan 
bersumberkan pada Al-Quran. Hal ini termasuk 
konten yang berhubungan dengan halal dan 
syariah. 

Lahirnya media edutainment Riko The Series 
berawal dari kurangnya konten syariah, khususnya 
konten untuk anak. Jika melihat konten yang 
terdapat di Youtube dan televisi, kita dengan 
mudah menemukan tayangan-tayangan dari 
rumah produksi besar di dunia. Tayangan ini 
banyak ditonton, tiket bioskop dan pertunjukan 
banyak dibeli, channel dan platform banyak di-
suscribe, sampai merchendise-nya juga banyak 
dicari orang.  

Tayangan-tayangan ini dikonsumsi dan kemudian 
diserap dan dicontoh oleh anak. Padahal tayangan-
tayangan ini minim konten syariah. Oleh karena itu, 
kami mencoba membuat konten yang 
menayangkan cerita-cerita dan tokoh-tokoh 
muslim untuk dijadikan idola anak. Harapannya 
Riko The Series dapat menjadi alternatif tayangan 
yang syar'i dan sesuai ajaran Islam. 

Prinsip Riko The Series dalam memproduksi 
konten literasi syariah 

Prinsip Riko The Series dalam memproduksi konten 
literasi syariah adalah dengan mengedepankan 
cerita-cerita yang dapat menimbulkan kecintaan 
anak pada Al-Quran. 

Dengan tayangan series ini, anak diajak mengenal 
Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Hal ini 

sehingga anak dapat bereksplorasi dan mengerti 
bahwa Al-Quran merupakan panduan untuk segala 
hal dalam hidup.  

Strategi promosi Riko The Series 

Riko The Series memiliki beberapa strategi dalam 
promosi. Pertama adalah bekerja sama dengan 
influencer yang memiliki visi misi sama dalam 
mengembangkan konten literasi syariah.  

Kedua, adalah melalui komunitas. Rangkaian 
produk Riko The Series diperkenalkan dan 
dipopulerkan dalam komunitas-komunitas muslim.  

Kemudian yang ketiga melalui kerja sama dengan 
lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan dengan 
beberapa program yang salah satunya adalah 
melalui program ‘nonton bareng’ dan ‘belajar 
bareng’.  

Berikutnya, Riko The Series dipopulerkan melalui 
acara perlombaan setor hafalan Al-Quran dengan 
hadiah sekitar 5 juta rupiah. Acara ini diadakan 
setiap Jumat sore pukul 16.00 serta dipandu oleh 
Ari Untung dan Teuku Wisnu.  

Riko The Series juga mengkampanyekan bahwa 
ajaran Islam memiliki nilai global 

Kami selalu menarasikan bahwa konten syariah itu 
memiliki nilai yang bersifat global.  

  

Melalui Riko The Series, para orang tua dan 
pendidik dapat mengajarkan anak terkait nilai-nilai 
kebaikan pada hidup. Hal ini karena pada dasarnya 
ajaran Islam memang bersifat universal.  

Kami juga mengemas Riko The Series dengan 
menyesuaikan nilai-nilai nusa bangsa. Dari segi 
nama, Riko adalah nama khas Indonesia, bukan 
nama Arab atau yang indentik dengan muslim. 
Kemudian secara desain kami menggunakan gaya 
3D yang menarik dan kekinian.  
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Adapun secara konten, karena tokoh Riko sifatnya 
senang berpetualang, series ini memiliki latar bukan 
hanya Indonesia, namun juga luar negeri. Hal ini 
karena kami juga ingin memperkenalkan bahwa 
konten syariah mengandung nilai-nilai universal 
yang bisa diterima oleh siapapun. 

Industri media literasi digital syariah dapat 
menjadi alat strategis untuk mendorong 
kebangkitan ekonomi nasional 

Menurut saya literasi digital syariah ini adalah salah 
satu alat yang sangat strategis dan penting untuk 
mendorong pertumbuhan. Baik pertumbuhan 
literasi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.  

 

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada 
insustri media literasi digital syariah 

Pandemi COVID-19 tentunya memberikan dampak 
yang sangat besar bagi industri, termasuk media 
literasi digital. Walau juga terkena dampak 
pandemi, organisasi Riko The Series bisa 
memitigasi dampak pandemi ini sehingga secara 
umum dampak yang terasa tidak terlalu buruk.  

Walau begitu, aktivitas ekonomi organisasi sempat 
terkena. Khususnya pada saat diberlakukannya 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), studio 
kami sempat tutup. Untuk memproduksi suatu 
tayangan, kami memerlukan alat-alat dengan 
spesifikasi tertentu dilengkapi jaringan tertentu 
yang ada di kantor. Karena tidak bisa ke kantor, 
akibatnya kinerja produksi menurun, yaitu dari 
penayangan 4 kali sebulan menjadi hanya 3 kali. 

Selain itu, klien kami mengurangi belanjanya, 
karena penjualan berkurang. Hal ini wajar karena 
saat ini daya beli masyarakat memang menurun. 

Kami mengatasi hal ini dengan memperkuat kerja 
sama melalui komunitas-komunitas yang langsung 
menghubungkan kami dengan konsumen. 

Potensi industri media literasi digital di tengah 
pandemi 

Walau terkena dampak pandemi, kami tetap 
berusaha memproduksi tayangan. Karena kami 
menyadari bahwa saat ini literasi digital sangat 
dibutuhkan masyarakat dibanding sebelum 
pandemi. Ini terbukti dari banyaknya sekolah yang 
mengontak untuk menjadikan Riko The Series 
sebagai salah satu alat pelajaran. Para guru 
menggunakan Riko The Series sebagai alat peraga 
digital, khususnya untuk pelajaran adab, akhlak dan 
Al-Quran.  

Dengan diberlakukannya aturan di rumah saja, alat 
peraga digital makin dibutuhkan oleh para 
pengajar untuk pembelajaran secara online. 
Dengan banyaknya konten tema menarik yang 
dikemas dengan interaktif, menjadikan video 
sebagai alat pembelajaran daring cukup efektif. Hal 
ini tentunya menjadi potensi bagi industri media 
literasi digital. 

Pandemi mempererat tali persaudaraan  

Dengan adanya pandemi COVID-19, dampak 
positif yang dirasakan adalah semakin eratnya tali 
persaudaraan. Dalam masa pandemi ini, banyak 
orang yang saling membuka tangan untuk bahu 
membahu. Selain itu, dalam organisasi, kedekatan 
emosional antarkaryawan jauh lebih terbangun. Ini 
karena adanya peningkatan pembicaraan yang 
insentif dan emosional.  

Dengan dinyatakannya COVID-19 sebagai pandemi 
juga membuat kita sadar bahwa Allah punya 
keputusan atas segala sesuatu di dunia. Di awal 
tahun ini kami sudah menyusun rencana, 
perhitungan dan target yang akan dicapai. Namun 
dengan mudahnya Allah ganti semua rencana kami 
tersebut. Hal ini juga memberikan kesadaran bahwa 
manusia itu lemah, dan Allah-lah yang memiliki 
kekuatan di tengah posisi sesulit apapun. 
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Halal seringkali masih dianggap identik dengan makanan. Padahal halal perlu diterapkan di seluruh aspek hidup 
manusia, termasuk aspek pakaian. Halal yang dimaksud dalam industri fesyen bukan hanya bahan baku yang 
tidak mengandung zat haram, tapi juga proses produksi dan lingkungan industrinya. Hal ini dijabarkan oleh 
Aman Suparman,S.E.,M.M sebagai Direktur Utama PT Soka Cipta Niaga yang merupakan perusahaan kaos kaki 
halal pertama di dunia 

PT Soka Cipta Niaga sebagai perusahaan kaos kaki halal pertama di dunia 

PT Soka Cipta Niaga adalah perusahaan yang bergerak di bidang modest fesyen (fesyen halal). Produk yang 
diproduksi PT Soka Cipta Niaga yaitu kaos kaki (socks) dan produk turunanmya (inner fashion), seperti manset 
(handsocks), ciput (headsocks), singlet (bodysock), sarung tangan (globe) dan pakaian dalam (underwear) 
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Sertifikat halal sebagai bentuk pelayanan 
konsumen 

Halal seringkali masih dianggap identik dengan 
makanan. Padahal halal perlu diterapkan di seluruh 
aspek hidup manusia, termasuk aspek pakaian.  

Kami memutuskan memproduksi kaos kaki halal 
untuk menjadi komitmen perusahaan sebagai 
bentuk pelayanan terhadap konsumen. Pada 
awalnya adalah karena kami sadar bahwa produk 
yang kami jual sebagian besar digunakan oleh umat 
muslim untuk ibadah dan menutup aurat. 

Jika ditarik cerita saat memulai usaha, kami melihat 
sikat/brush pada mesin pembuat kaos kaki yang 
dibeli di Taiwan menggunakan bulu babi karena 
lebih murah. Selain itu, setelah diberi warna, kaos 
kaki dicelup ke minyak essential agar tidak kaku. 
Bahan minyak ini juga ternyata mengandung 
turunan hewan babi. Oleh karena itu, PT Soka Cipta 
Niaga kemudian memutuskan untuk mendaftarkan 
produk kaos kaki ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
untuk diberi lebel halal. 

Pada saat kami mendaftarkan produk untuk 
disertifikasi halal, para pengurus MUI terkejut. 
Karena sebelumnya belum ada perusahaan fesyen 
yang mendaftarkan produknya untuk diberi label 
halal. Saat itu juga dibutuhkan usaha ekstra untuk 
meyakinkan MUI bahwa memberi label halal pada 
kaos kaki sangat perlu.  

Titik kritis industri fesyen 

Halal yang dimaksud dalam industri fesyen bukan 
hanya bahan baku yang tidak mengandung zat 
haram, tapi juga proses produksi dan lingkungan 
industrinya.  

 

Titik kritis dalam industri fesyen ada pada bahan 
baku dan bahan kimia yang digunakan. Dalam 
pembuatan produk, kami sangat memperhatikan 
keseluruhan prosesnya. Mulai dari benang yang 

terbebas dari segala bentuk najis, fiber making, 
penggunaan pewarna dan pelembut, hingga 
pengemasan barang jadi.  

Selain bahan, kami juga mengganti alat-alat yang 
mengandung zat haram dengan bahan substitusi 
halal. Sebagai contoh bulu babi pada masin 
brushing, kami ganti dengan bulu ekor kuda halal. 

PT Soka Cipta Niaga mempromosikan produk 
sekalian mengedukasi halal  

PT Soka Cipta Niaga mempromosikan produk 
melalui kemasan produk dengan menuliskan 
nomor sertifikat halal. Selain itu, kehalalan produk 
juga dipromosikan melalui offline dan online 
media, seperti media sosial, FGD, seminar dan 
talkshow.  

Dalam mempromosikan produk, PT Soka Cipta 
Niaga juga mengedukasi masyarakat akan 
pentingnya kehalalan suatu produk. Selain itu, 
edukasi yang sering diberikan adalah mandatori 
sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 
tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan 
hal tersebut, kami berharap kesadaran masyarakat 
akan halal dapat meningkat. 

Harapan untuk pengembangan halal di 
Indonesia dalam kondisi pandemi 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar 
di dunia, secara otomatis Indonesia memiliki pasar 
halal yang sangat besar. Hal tersebut merupakan 
peluang yang sangat baik.  

Adapun yang dapat dilakukan dalam 
mengoptimalkan peluang tersebut adalah dengan 
mendukung program sertifikasi halal. Selain itu, 
perlu juga dibuatkan aturan dan edukasi yang masif 
terkait halal. Semoga dengan adanya hal-hal 
tersebut dapat meningkatkan pangsa pasar 
Indonesia pada produk halal, sehingga mendukung 
ketahanan perekonomian Indonesia. Apalagi dalam 
kondisi pandemi ini.  

 



BABI DAN 
DERIVATNYA 
(TURUNANNYA)

Banyak digunakan sebagai bahan tambahan: 

MAKANAN 
Deriviat gelatin dan asam lemak yang 
digunakan dalam produk es krim, 

mayones, jeli, keju, coklat, marshmallow, 
permen, mentega, produk olahan daging 
seperti sosis, burger, bakso, kornet, dan 

lain-lain.

SEDIAAN OBAT
Deriviat gelatin dan kolagen yang 

digunakan untuk bahan pada pembuatan 
kapsul keras dan kapsul lunak, 

enkapsulasi vitamin, bahan penyalut, 
substitusi serum dan lain-lain.

KOSMETIK
Deriviat gelatin dan kolagen yang 

digunakan pada bentuk sediaan krim dan 
lotion

Saat ini KNEKS bersama dengan para 
stakeholder terkait sedang menyusun daftar 

referensi substitusi bahan non-halal 
sebagai salah satu bentuk dukungan dalam 

pengembangan industri halal. 

“

“
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Wawancara Influencer – Shireen Sungkar 

Siapa yang tak kenal Shireen Sungkar, seorang public figure yang cukup 
berpengaruh di Indonesia. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan oleh 
Tim Buletin Insight, Shireen membagikan kisahnya dalam menerapkan dan 
mengajak untuk memilih gaya hidup halal. 

Memilih gaya hidup halal sebagai kebiasaan hidup 

Saya memilih gaya hidup ini karena sudah terbiasa menggunakan segala 
suatu hal yang halal. Terlebih saya sebagai seorang muslim memang 
diwajibkan mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang halal. 
Karena sudah terbiasa, jadi secara otomatis saya memilih makanan yang 
halal, menggunakan produk halal, seperti skincare halal, dan lain 
sebagainya. 

Mudah karena terbiasa 

Sedari kecil saya sudah dibiasakan dengan gaya hidup halal. Karena sudah 
terbiasa, sekarang saya merasa mudah menjalani pola hidup ini.  

Dengan perkembangan yang sudah semakin baik sekarang ini, identifikasi 
barang halal dan haram semakin mudah diketahui. Di Indonesia sendiri saat 
ini juga sudah banyak restoran besar yang tersertifikasi halal. Bahkan 
restoran luar negeri di Indonesia juga sudah mulai sadar terkait ini.  

Tidak hanya di Indonesia, saat ke luar negeri saya juga memperhatikan 
kehalalan barang yang saya pakai dan konsumsi. Sebelum berangkat, saya 
sudah mempelajari dan mencari informasi, seperti tempat makanan halal 
dimana, serta kode-kode non halal di biskuit dan makanan minuman 
lainnya. 

Dengan adanya teknologi internet, informasi produk halal sangat mudah 
didapatkan. Karena itu tidak ada alasan tidak mencari tahu. Apalagi, saat ini 
beberapa negara sudah mengkampanyekan muslim-friendly 
untukmenggaet wisatawan muslim. Akhirnya mereka banyak menyediakan 
produk-produk halal. 
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Kunci dalam menerapkan gaya hidup halal 
adalah belajar 

Penerapan gaya hidup halal membutuhkan proses 
belajar dan pembiasaan. Dulu sebelum saya 
mengerti bahwa halal bukan hanya dalam hal 
zatnya saja, saya hanya berfikir yang penting tidak 
makan babi dan barang yang sudah pasti haram. 
Padahal proses pembuatan suatu barang juga 
harus diperhatikan kehalalannya.  

Sebagai contoh saat makan daging. Dulu saya 
menganggap karena ayam dan sapi halal, makanan 
olahan daging yang saya makan sudah pasti halal. 
Padahal proses penyembelih dan pengolahannya 
juga harus diperhatikan. Atau saat makan ikan. Kita 
semua tau bahwa ikan sudah pasti halal. Tapi 
ternyata bumbu-bumbu yang digunakan untuk 
ikan tersebut belum tentu halal. 

  

Mengajak secara perlahan dan tidak memaksa 
kepada orang terdekat untuk menerapkan gaya 
hidup halal 

Saya menerapkan dan mengajak orang sekitar saya 
untuk memilih gaya hidup halal. Namun saya tidak 
memaksakan hal tersebut.  

Saya cenderung mengajak dengan cara perlahan-
lahan dan dengan tidak menggurui. Sebagai 
contoh saat makan bersama di restoran, saya tidak 
langsung memberitahu bahwa bahan dessert yang 
dipakai bisa jadi tidak halal. Tapi saya bertanya ke 
pelayan apakah dessert ini menggunakan bahan-
bahan tertentu yang tidak halal, seperti wine dan 
rum. Dengan begitu yang ingin saya ajak untuk 
menerapkan gaya hidup halal ini juga mendengar 
dan dengan tidak langsung juga belajar terkait halal 
dan haram. 

 

Harapan terkait pengembangan gaya hidup 
halal di Indonesia 

Harapannya komponen-komponen terkait gaya 
hidup halal untuk semakin dikembangkan. Hal ini 
terutama di sektor-sektor vital kehidupan manusia, 
seperti makanan, obat-obatan dan kosmetik.  

Terkait makanan halal, menurut saya hal ini dapat 
menjadi peluang yang besar. Saat ini restoran-
restoran dari luar negeri saja sudah banyak yang 
menerapkan halal. Ini karena mereka bisa melihat 
bahwa Indonesia memiliki pasar yang besar terkait 
halal. Hal ini semestinya juga bisa dimanfaatkan 
oleh orang Indonesia sendiri. 

Kesadaran masyarakat yang saat ini mulai membaik 
juga merupakan peluang besar. Dengan 
kemudahan teknologi saat ini, meningkatkan 
kesadaran masyarakat menjadi semakin mudah. 
Apabila masyarakat mulai sadar, tentunya 
pengembangan gaya hidup halal ini juga akan 
semakin baik. 

Pendapat terkait dampak pandemi COVID-19 
terhadap pengembangan ekonomi syariah, 
khususnya gaya hidup halal 

Pandemi COVID-19 berdampak kepada semua 
sektor, termasuk halal. Tentunya hal-hal yang 
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seperti 
makanan, obat-obatan dan kosmetik juga terkena 
imbas virus ini. 

Terkait bisnis, sektor ini juga melambat akibat 
pandemi. Bahkan ada yang sampai tutup.  

Tapi dalam hal ini kita tidak boleh menyerah. 
Karena dalam situasi seperti ini sebetulnya ada 
peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam 
bisnis, yaitu dengan mencari jalan untuk bertahan 
melalui tren yang sedang berkembang.  

Sebagai contoh, saat ini tren makanan rumahan 
halal kreatif banyak mulai bermunculan. Hal ini 
memiliki peluang yang sangat besar jika 
dikembangkan. Apalagi dengan memanfaatkan 
teknologi yang saat ini juga mulai banyak 
berkembang. 
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Terbukanya kesadaran masyarakat akan 
kesehatan menjadi hikmah dalam kondisi 
sekarang ini 

Tentunya banyak sekali hal postif yang dapat 
diambil dari adanya pandemi COVID-19. Salah 
satunya adalah mulai terbukanya kesadaran 
masyarakat akan kesehatan. Karena dengan adanya 
pandemi ini, banyak orang sadar bahwa harga yang 
harus dibayarkan tidaklah murah. 

Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama virus 
ini menyerang sistem imunitas tubuh. Karena itu, 
saat ini orang-orang mulai menjaga dan 
meningkatkan imunnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun cara menjaga imun adalah dengan 
memperbaiki pola hidup. Apalagi banyak himbauan 
untuk rutin berolah raga, berjemur dan juga phisical 
distancing. Oleh karena itu, saat ini banyak orang 
yang tadinya malas berolah raga sekarang rutin 
menjalankannya. Banyak juga yang tadinya anti 
matahari karena takut kulit menjadi gelap, sekarang 
giat berjemur di bawah sinar UV tersebut. 

Dalam bidang ekonomi dan bisnis juga banyak hal 
positif yang dapat diambil. Salah satunya adalah 
peluang untuk terus meningkatkan kreativitas. Saat 
ini banyak sekali inovasi-inovasi baru yang sangat 
bermanfaat di masyarakat. Seperti misalnya 
kreativitas dalam menggunakan teknologi untuk 
bisnis, inovasi dalam menghadapi era baru 
pandemi, dan masih banyak lagi. 



 

33 INSIGHT I Edisi 12 I Oktober - Desember 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan terkait perekonomian 
ditengah pandemi Covid-19 hingga saat ini masih 
menjadi salah satu fokus utama baik di kalangan 
pemerintah, akademisi maupun praktisi. Data 
sebaran covid-19 di Indonesia relatif belum 
menunjukkan angka yang menggembirakan. 
Dikutip dari laman satgas penanganan covid-19, 
Indonesia pada awal bulan Oktober 2020 tercatat 
tak kurang dari 320 ribu orang dinyatakan positif 
dan tak kurang dari 11 ribu orang meninggal dunia, 
walaupun tetap harus disyukuri bahwa tercatat tak 
kurang dari 244 ribu orang dinyatakan sembuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah telah mengumumkan 
penerapan skenario new normal dalam rangka 
mempercepat penanganan covid-19 untuk aspek 
kesehatan dan sosial-ekonomi dengan 
mempertimbangkan dan mempelajari kesiapan 
masing-masing daerah. Kesiapan tersebut antara 
lain seperti tingkat pengendalian virus di daerah, 
kapasitas layanan kesehatan, kesiapan sektor 
publik, tingkat disiplin masyarakat, serta respon 
terhadap cara bersosialisasi dalam masa new 
normal. Sehingga diperlukan sosialisasi, monitoring 
dan juga evaluasi terkait penerapan skenario new 
normal ditengah masyarakat. 
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Salah satu tujuan dari skenario new 
normal adalah penanganan dampak covid-19 
terkait sektor ekonomi. Industri atau sektor usaha 
sebagai bagian dari sektor ekonomi sudah pasti 
turut merasakan dampak dari covid-19 baik dalam 
skala mikro, kecil, menengah maupun korporasi 
besar. Dilapangan dapat kita saksikan beberapa 
sektor usaha harus ‘memutar otak’ untuk mengatasi 
merosotnya omzet sebagai efek pandemi. Mulai 
dari sektor kuliner, hiburan, pariwisata dan 
perhotelan, transportasi dan sektor lain sebagainya. 

Pandemi dan virus merupakan masalah 
kesehatan, yang mana kesehatan sangat erat 
kaitannya dengan konsep halalan thoyyiban dalam 
Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam 
mengharuskan mengkonsumsi ataupun 
menggunakan segala sesuatu yang halal dan 
menghimbau untuk senantiasa memilih yang 
thoyyib (baik) setelah aspek kehalalan terpenuhi. 
Aspek halal dan thoyyib dalam Islam dimaksudkan 
agar konsumen atau pemakai barang dan jasa 
mendapatkan suatu kebaikan dan bukan 
keburukan (penyakit/kerugian) ketika 
mengkonsumsi atau memakai barang dan jasa. 
Fenomena pandemi covid-19 ini dapat menjadi 
hikmah untuk umat Islam kembali memperhatikan 
konsep halalan thoyyiban sebagai langkah ikhtiar 
(usaha) dalam mengkonsumsi dan menggunakan 
barang dan jasa sehingga memperoleh manfaat 
kebaikan darinya. Di samping itu kesadaran akan 
hikmah dan penerapan konsep halalan thoyyiban 
ini diharapkan mendorong bangkitnya industri 
halal di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi. 

Era new normal menjadi angin segar bagi 
sektor usaha yang sebelumnya terdampak buruk 
oleh pandemi covid-19, tidak terkecuali bagi 
industri halal. Namun tentu disamping peluang 
yang menjanjikan di era new normal, juga terdapat 
tantangan yang harus dilalui sektor industri halal 
untuk bisa bertahan dalam persaingan. Salah satu 
sektor industri halal yang terdampak buruk cukup 
serius oleh pandemi adalah sektor pariwisata halal 
dan perhotelan serta transportasi. Kondisi pandemi 
mengharuskan penutupan destinasi-destinasi 
wisata dan pembatalan jadwal-jadwal perjalanan 
dimana hal tersebut berimbas pada sangat 

rendahnya jumlah tamu hotel dan penginapan. 
Membangkitkan sektor ini pun dinilai lebih rumit 
dan diperlukan kolaborasi berbagai elemen mulai 
dari pemerintah hingga masyarakat lokal. Padahal 
cukup banyak tenaga kerja yang menggantungkan 
sumber pendapatannya dalam sektor ini. Salah satu 
tantangan yang dihadapi adalah menumbuhkan 
kembali kepercayaan dan rasa aman wisatawan 
untuk kembali berkunjung. Dalam hal ini 
pemerintah atau dinas terkait dapat melakukan 
upaya persuasif dalam rangka menarik minat 
wisatawan serta memberikan edukasi berwisata 
yang aman sesuai protokol kesehatan melalui 
media dan promosi serta sosialisasi secara 
langsung. Masyarakat lokal pun dapat 
mengupayakan maksimal higienitas atau 
penerapan protokol kesehatan pada destinasi 
wisata sehingga diharapkan meningkatkan 
kepercayaan akan rasa aman berkunjung bagi 
wisatawan. 

Sektor kuliner atau F&B termasuk yang 
mendapat peluang dikala penerapan new normal. 
Masyarakat memiliki kecenderungan untuk tetap 
berada di rumah di masa pandemi ini karena 
adanya kekhawatiran risiko penularan covid-19 
ketika berada ditempat umum termasuk untuk 
mengunjungi restoran, cafe, rumah makan dan 
toko penjualan bahan pangan. Ini adalah peluang 
sekaligus tantangan bagi industri kuliner halal 
untuk dapat melakukan adaptasi dan memberikan 
inovasi khususnya dalam hal pelayanan dengan 
menyesuaikan kecenderungan kebiasaan 
masyarakat hari ini. Beberapa pelaku usaha kuliner 
halal sudah terlihat mulai melakukan beberapa 
adaptasi antara lain dengan menawarkan produk 
beku yang dapat disimpan sebagai stok makanan 
dirumah bagi konsumen, memaksimalkan layanan 
pesan antar dengan memberikan gratis ongkos 
kirim maupun bekerja sama dengan ojek online 
dengan segala promo yang diberikan. Di masa new 
normal pun para pelaku usaha sudah mulai 
membuka lokasi usahanya untuk umum dengan 
tetap memperhatikan penerapan protokol 
kesehatan bagi pengunjungnya. 

Sektor farmasi dan obat-obatan halal 
menjadi sektor dengan peningkatan permintaan 
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yang tajam ditengah kewaspadaan terhadap 
penularan virus covid-19. Hal tersebut didorong 
kesadaran masyarakat untuk berpola hidup sehat 
dan mengkonsumsi vitamin dan sumplemen 
dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh. 
Sebagaimana mengkonsumsi kuliner yang 
diharuskan untuk halal dan thoyyib bagi kaum 
muslimin, maka begitu pula bagi obat-obatan. 
Disinilah tantangan bagi pelaku usaha di sektor ini 
untuk dapat menyajikan produk unggulan dengan 
mutu kehalalan terjamin bagi pasar kaum muslimin 
di Indonesia yang notabene merupakan mayoritas 
penduduk Indonesia. 

Industri fashion atau busana syar’i 
termasuk dalam sektor yang mengalami penurunan 
permintaan ditengah pandemi covid-19. Hal 
tersebut disinyalir karena pengalokasian dana yang 
dimiliki masyarakat lebih dititik beratkan kepada 
pemenuhan kebutuhan primer lain yang lebih 
mendesak seperti pangan dan penunjang 
kesehatan. Tetapi tidak sedikit pula pelaku usaha 
fashion syar’i yang melakukan inovasi-inovasi untuk 
mendongkrang permintaan seperti mendesain 
busana yang dipadukan dengan kebutuhan 
perlindungan diri dari virus, memproduksi masker 
dengan desain yang kreatif, hingga turut serta 
memproduksi alat pelindung diri yang 
permintaannya semakin tinggi namun kuantitas 
suplai barang masih belum memenuhi. Dengan 
didukung kreatifitas dan menyesuaikan spesifikasi 
yang dibutuhkan masyarakat hari ini maka industri 
fashion syar’i nampaknya tetap akan digandrungi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor keuangan Islam berpeluang turut 
andil dalam proses pemulihan ekonomi di masa 
new normal. Ditengah ‘angin segar’ bagi industri 
halal sektor lain di masa new normal, lembaga 
keuangan Islam dapat andil untuk menyalurkan 
permodalan sebagai stimulus produksi. Sehingga 
ada hubungan yang saling menguntungkan antara 
lembaga keuangan dengan industri halal di sektor 
lain. Namun hal tersebut perlu dilengkapi dengan 
pendampingan baik teknis maupun non teknis 
kepada sektor usaha utamanya UMKM agar 
permodalan yang disalurkan dapat bekerja 
maksimal untuk kesejahteraan kedua belah pihak di 
masa new normal ini. 

Pandemi covid-19 ini dapat menjadi 
hikmah bagi kaum muslimin di nusantara untuk 
saling bahu membahu mengedepankan ukhuwah 
(persaudaraan) dan solidaritas kemanusiaan dalam 
penanggulangan wabah. Termasuk pula dapat 
menjadi pengalaman berharga bagi pelaku industri 
halal untuk dapat lebih siap beradaptasi disegala 
kondisi dan siap berinovasi sesuai dengan 
kebutuhan konsumen.  

 




