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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh


Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
mencurahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKS) diberikan kekuatan dalam menjalankan amanat untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional. 


Buku Kerangka Sistem Ketertelusuran Halal untuk Industri Pangan, Makanan dan
Minuman Halal di Indonesia telah disusun sebagai dasar pembuatan rekomendasi
dalam

pengembangan

industri

makanan

dan

minuman

halal

yang

mengedepankan asas ketertelusuran halal untuk menjaga integritas halal dari
suatu produk dan transaksinya. Adapun buku ini disusun sebagai tindak lanjut
Afdhal Aliasar, S.T., M.M., MIFP

realisasi dari Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) yang telah

Direktur Industri Produk Halal

diluncurkan oleh Bapak Presiden RI dimana salah satu pilarnya adalah penguatan

Komite Nasional Ekonomi dan

UMKM dan rantai nilai halal. Sejak berlakunya UU Jaminan Produk Halal No. 33

Keuangan Syariah

(KNEKS)

tahun 2014 dan dikuatkan melalui UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, maka pelaku
usaha terutama yang bergerak di industri pangan, makanan dan minuman halal
wajib melakukan sertifikasi halal. Sehingga, pencatatan dan tata kelola data terkait
bahan baku, proses produksi, pengemasan, pendistribusian, penyimpanan, dan
pemasaran perlu dilakukan dengan baik dan teratur.


Buku

ini

diharapkan

dapat

menjadi

referensi

bagi

para

stakeholders

dalam

merumuskan kebijakan, program kerja dan kegiatan usaha untuk penguatan rantai
nilai halal. Konsep ketertelusuran halal beserta rencana implementasinya perlu
didorong lebih kuat agar integrasi data antar stakeholders pada rantai pasok halal
dapat

diwujudkan

agar

dapat

menjadi

basis

pengambilan

keputusan

dan

kebijakan untuk pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. Diharapkan
buku

ini

mampu

menstimulus

munculnya

inovasi-inovasi

baru

pada

bidang

ketertulusuran halal baik oleh yang dikembangkan oleh sektor pemerintah, swasta
maupun akademik. Khususnya dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi
COVID-19
aktivitas

seperti

saat

perniagaan,

ini,

dimana

dibutuhkan

terjadi

kebiasaan-kebiasaan

suatu

terobosan

baru

dalam

dalam

optimalisasi

ketertelusuran halal untuk meningkatkan jaminan halal kepada pelanggan. 


Akhir

kata,

seluruh

kami

tim

mengucapkan

penyusun

buku

ini.

terima

kasih

Dengan

yang

sebesar-besarnya

dukungan

dari

semua

kepada

pihak,

baik

Kementerian/Lembaga terkait maupun pelaku industri halal nasional, semoga
seluruh hal yang kita cita-citakan dan upayakan dalam pengembangan industri
halal

dapat

memberikan

manfaat

bagi

pengembangan

ekonomi

syariah

di

Indonesia dan berdampak positif pada pembangungan ekonomi nasional.


Terima kasih


Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Mei 2022
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Latar

Belakang
Ekonomi Syariah, khususnya industri halal, memiliki potensi yang
sangat besar sebagai alternatif penggerak pertumbuhan
ekonomi dunia. Permintaan muslim dunia terhadap ekonomi
syariah dan industri halal pun meningkat setiap tahunnya. Data
dari The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020
menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen muslim untuk
makanan dan minuman halal, farmasi halal, pariwisata, dan gaya
hidup halal diproyeksikan bisa mencapai USD 3,2 triliun pada
tahun 2024. Belum lagi permintaan yang akan meningkat seiring
bertambahnya penduduk muslim dunia setiap tahunnya,
diperkirakan penduduk muslim akan mencapai 2,2 miliar orang
pada tahun 2030. Saat ini Indonesia menjadi konsumen terbesar
produk halal pada pasar internasional, tetapi kontribusi Indonesia
dalam memproduksi produk halal dunia masih belum optimal. Hal
ini sangat disayangkan mengingat potensi ekonomi syariah
Indonesia yang begitu besar. Namun demikian, kondisi itu juga
mencerminkan peluang pembangunan ekonomi syariah dan
industri halal yang dapat berdampak positif pada neraca
perekonomian nasional. Melihat peluang yang dimiliki oleh
Indonesia, Indonesia bisa menjadikan dirinya sebagai regional
and global halal hub untuk produksi dan perdagangan halal.

4 Pilar Utama Masterplan Ekonomi Syariah

strategi induk pengembangan ekonomi syariah Indonesia
Penguatan Rantai

Nilai Halal

Penguatan 

Keuangan Syariah

Penguatan UMKM

Penguatan 

Ekonomi Digital

Secara umum, pilar-pilar dalam Masterplan ini berbicara mengenai strategi untuk
mengembangkan industri halal di Indonesia. Salah satu pilar dalam Masterplan ini
membahas mengenai strategi untuk penguatan rantai nilai halal, dengan salah satu
program utamanya adalah membangun halal hub daerah.
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Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah strategis dalam
memperkuat rantai nilai industri halal Indonesia yaitu melalui
program sertifikasi halal produk ekspor dan halal traceability.
Sebagaimana tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah
Indonesia 2019-2024, penguatan rantai nilai halal dan ekonomi
digital merupakan program utama pengembangan ekonomi
syariah di Indonesia. Program ini merupakan upaya untuk
mendorong kewajiban sertifikasi halal untuk produk ekspor dari
Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UU Jaminan Produk
Halal dan menginisiasi terbentuknya sistem ketelusuran halal
(halal traceability) global yang dimulai dari Indonesia. Sertifikasi
halal produk ekspor dan halal traceability merupakan hal yang
penting dan strategis untuk pengembangan industri produk halal
Indonesia agar produk-produk halal bahan baku maupun olahan
yang beredar baik di dalam dan luar negeri dapat ditelusuri dan
dilacak status halalnya. Sehingga, sertifikasi halal produk ekspor
dapat meningkatkan permintaan produk Indonesia di negaranegara tujuan ekspor, terutama pada negara tujuan yang
memiliki penduduk muslim. Hal ini tentu akan berujung pada
meningkatnya kontribusi produk ekspor pada neraca
perdagangan dan perekonomian Indonesia. Ekspor produk halal
yang merupakan produk jadi sendiri belum menjadi komoditas
unggulan ekspor Indonesia. Bank Indonesia, dalam Laporan
Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019, menyatakan bahwa ekspor
bahan dan produk halal masih dominasi oleh komoditas minyak
dan lemak dari binatang dan tumbuhan dengan pangsanya yang
mencapai 56% dari total ekspor. Besarnya angka ini pun
disumbangkan dari kontribusi palm oil beserta produk
turunannya. Di sisi yang lain, halal traceability merupakan inti
dari proses sertifikasi halal. Semua produk yang akan
disertifikasi perlu ditelusuri satu per satu kehalalan bahanbahannya.
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini,
pengolahan makanan menjadi lebih kompleks dan mengandung
bahan dan aditif dari sumber yang diragukan. Dengan distribusi
yang efisien, lebih banyak produk baru diperkenalkan ke pasar di
seluruh bidang dan suatu produk memiliki resiko hilang dalam rantai
distribusi atau tidak dapat dilacak sama sekali. Hal ini menjadi
sebuah masalah ketika produk makanan menyebabkan bahaya bagi
kesehatan dan harus ditarik dari peredaran.
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Perlunya kontrol dan pemantauan yang tepat terhadap keaslian dan
keamanan pangan merupakan masalah serius bagi pemerintah dan
produsen pangan. Komitmen yang kuat dan dukungan terus menerus dari
pemerintah melalui berbagai instansi akan menjamin keutuhan pangan itu
sendiri, baik dari segi keamanan maupun kualitas. Semua agama memiliki
consensus dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang berasal dari
nabati. Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan (Allah)
diperbolehkan atau halal untuk dimakan, dengan beberapa pengecualian
yang secara khusus dilarang (haram) yaitu daging babi, darah, bangkai dan
hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Hukum makanan Islam
didasarkan pada kebersihan, sanitasi dan kemurnian. Semua peralatan
harus bersih dan bebas dari kontaminasi dari bahan apapun yang
melanggar hukum atau berbahaya. Islam tidak melarang makanan nabati,
kecuali yang difermentasi, baik itu anggur, kurma, barley, atau zat lainnya,
selama masih dalam keadaan tidak difermentasi; demikian pula, Islam
melarang segala sesuatu yang memabukkan, mempengaruhi fungsi otak,
atau merugikan tubuh. Namun, sehubungan dengan makanan yang berasal
dari sumber hewani, berbagai suku dan ras memiliki sikap yang sangat
bervariasi.
Oleh karena itu, pentingnya membangun sistem halal traceability dengan
menggunakan orientasi keaslian makanan untuk memastikan keamanan
pangan dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan serta tujuan
penarikan produk. Saat ini, proses halal traceability masih dilakukan secara
manual dan belum memanfaatkan teknologi secara maksimal sehingga
memakan waktu dan tenaga. Adanya pengembangan sistem halal
traceability akan meningkatkan integritas status halal produk-produk dari
Indonesia. Hal ini tentunya akan meningkatkan rasa aman bagi konsumen
dalam negeri dan luar negeri dalam membeli produk-produk dari Indonesia.
Sistem halal traceability akan membantu konsumen dalam memeriksa
kehalalan suatu produk yang ingin dikonsumsi sehingga akan meningkatkan
kepercayaan pelanggan. Tidak hanya itu, produsen atau pelaku usaha
lainnya serta lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi dan
pengawasan produk halal akan sangat terbantu dengan sistem halal
traceability ini karena seluruh data bahan-bahan dapat diandalkan
sehingga proses suplai dan bahan baku akan berlangsung secara efektif
dan efisien karena status kehalalannya dapat terlacak. Program sertifikasi
halal produk ekspor dan halal traceability bertujuan untuk menjadikan
produk halal Indonesia menjadi top of mind dalam perdagangan global
dan meningkatkan kemudahan penulusuran produk halal. Adanya
program ini juga diharapkan dapat memperkuat produk-produk halal dari
Indonesia yang beredar dalam pasar domestik dan global melalui
transparansi informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh
stakeholders termasuk oleh auditor halal.
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Dengan demikian, diperlukan kajian komprehensif untuk
mengidentifikasi dan menyusun kerangka (framework) ekosistem
sistem halal traceability nasional, terutama pada sektor makanan
dan minuman. Hasil kajian ini akan memberikan gambaran serta
rekomendasi kebijakan bagi Kementerian/Lembaga yang akan
mengimplementasikan pengembangan sistem ketelusuran halal di
sektor-sektor industri halal, khususnya dalam ekosistem sertifikasi
halal dan kegiatan ekspor produk halal Indonesia. 


Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan
penyelesaian masalah yang akan mempercepat pengembangan
industri halal di Indonesia serta mendorong pemerintah, melalui
Kementerian/Lembaga, menjalankan fungsinya meningkatkan
perekonomi nasional melalui industri halal.
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BAB 1

1.1 Konsep Umum Produk Halal
Bagi seorang muslim tidak diperkenankan makan makanan yang
haram, yang dilarang oleh petunjuk Al-Qur’an, seperti babi, hewan
yang bertaring, menjijikan dan hidup di dua alam. Sebaliknya kaum
muslimin diwajibkan dan bahkan juga untuk semua manusia untuk
makan makanan yang halal. Lebih dari itu makanan tersebut harus
dalam kondisi yang baik/thayyiban.


Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini proses
pembuatan makanan halal mulai dari penyiapan bahan dasar,
pembuatan, kemasan sampai proses delivery kepada konsumen.
Dalam istilah halal proses tersebut dinamakan halal supply chain
dan halal value chain. Oleh karena itu makanan halal sering
disebut juga makanan yang sehat dan aman karena prosesnya
dapat ditrace dari awal hingga akhir atau from farm to table.


Proses ini melibatkan banyak campuran bahan dan bidang
keahlian, sebagaimana makanan olahan tidak tergantung dari satu
bahan makanan saja, tetapi bisa ditambahkan berbagai bahan
campuran seperti zat adiktif, pewarna, pengental, penggurih,
pemanis, gelatin dan sebagainya. Dengan demikian makanan
olahan merupakan produk yang relatif sulit diketahui langsung oleh
konsumen.


Tantangannya adalah bahan-bahan dasar tersebut ditemukan
dengan mudah dalam jumlah besar dengan harga yang relatif
murah adalah bahan baku tidak halal yang berasal dari babi.
Gelatin, misalnya. Produk bahan baku tersebut terutama dari
lemak babi, tulang babi, kulit babi dan sebagainya. Salah satu
produk tersebut yang sangat luas digunakan untuk industri
makanan, kosmetik, farmasi. Bahan itu adalah yang kita sering
sebut dengan gelatin yang merupakan produk zat adiktif untuk
bahan baku makanan yang populer di masyarakat seperti ice
cream, permen, yoghurt, coklat bahkan kapsul. Pasokan gelatin
untuk industri di dunia itu dipastikan 90% tidak halal; 60% berasal
dari babi dan sisanya dari binatang halal namun diolah dengan
proses yang belum tentu halal.

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
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Tentu untuk mengetahui suatu produk makanan
mengandung gelatin halal atau tidak, membutuhkan
dukungan laboratorium dan tenaga ahli. Bahkan saat ini
produk halal di negara maju produk makanan tersebut
dapat lebih jauh sudah dilakukan kodefikasi sehingga
dengan mudah dapat terdeteksi proses kehalalan
produk tersebut, selanjutnya dapat diakses
menggunakan aplikasi halal scan.



Produk halal tidak hanya mengenai bahan baku
produknya saja, tapi juga proses perjalanan dari hulu
sampai hilir dari produk tersebut. Sebuah produk bisa
dikatakan halal bila telah memenuhi syarat-syarat
seperti proses mendapatkan bahan baku, proses
pembuatan di pabrik, pengangkutan sampai dengan ke
tangan konsumen. Proses dari hulu sampai hilir harus
dijalankan secara jujur, terukur sehingga produk,
tersebut bisa dikonsumsi oleh kaum muslimin sesuai
dengan prinsip yang digariskan oleh Al-Quran. 


Pada hakikatnya menjamin suatu produk makanan
halal, tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi juga
tidak sesulit yang digambarkan oleh sebagian
masyarakat. Di Indonesia masalah makanan halal masih
sering dianggap sebagai hal yang biasa atau lumrah,
persoalan sehari-hari. Ini karena dengan jumlah
penduduk muslim yang besar sehingga makanan,
seperti di restoran Padang, soto, bakso dan lain
sebagainya yang terbiasa terkait dengan pemilik dan
tampilan karyawan muslim dianggap pasti halal. 



Produk Halal telah menjadi trend global dan industri
penting dewasa ini, hal ini disebabkan utamanya
adalah kesadaran kolektif umat muslim dunia untuk
menjalankan sesuai ajaran agamanya, sebagaimana
tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat
168:

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal
lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan
janganlah mengikuti langkah-langkah setan.
Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata
bagi kalian”

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa halal bukan hanya
semata untuk kaum muslim tetapi untuk seluruh
umat manusia.

Seorang ahli supply chain berkewarganegaraan
Belanda, Prof. Dr. Marco Tieman dalam jurnalnya "The
application of Halal in supply chain management: indepth interviews" tahun 2011, menyebutkan bahwa
rangkaian proses produk halal untuk bisa dikonsumsi
oleh manusia harus melalui tahapan-tahapan yang
disesuaikan dengan kaidah Islam Halal Supply Chain.
Proses Halal Supply Chain ini bermanfaat untuk tetap
menjaga produk-produk yang akan diproses menjadi
produk halal tetap terjaga kehalalannya.

6

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Prof. Tieman membagi tiga tingkat kehalalan suatu produk. Yang
pertama halal yang diperoleh oleh masyarakat sebagai end product
(produk akhir), yang dijumpai di pasar, mall dan toko retail. Konsumen
mengetahui halal tidaknya produk melalui logo sertifikasi yang
dikeluarkan Lembaga yang berwenang seperti MUI (Majelis Ulama
Indonesia) atau Jakim (Malaysia), saat ini proses sertifikasi halal sudah
ditangani oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
dengan fatwa yang diterbitkan oleh MUI. 


Yang kedua, dari sisi proses produk halal (halal supply chain) yang
disebut proses “from farm to fork” (dari bibit sampai dengan di meja
restoran). Proses mulai dari pembuatan (manufacturing), packaging,
logistic transportasi, pelabuhan, bahkan kontainer pengangkutnya harus
halal dan tidak terkontaminasi dengan produk lain yang tidak halal.

Manufacturer

Producers
Packaging

Stock Management

Product Catalogue

Marketing and

Promotion Selling

Halal Online

Application

Para konsumen muslim saat ini, makin
membutuhkan produk-produk halal yang
mempunyai nilai halal value chain, apalagi
harganya kompetitif dengan produkproduk konvensional lainnya.


Lebih dari itu bila produk halal food untuk
tujuan dijual baik dalam negeri maupun
luar negeri maka diperlukan rangkaian
proses yang lebih terintegrasi “The
Integrated Halal Trade” yang melibatkan
external services, pelayanan dari pihakpihak luar yang terkait, seperti yang
terlihat pada gambar 1 di bawah ini:

Online Trade
Documentat
ion
Preparation

Arrange Logistics
Requirements

Halal Storage
Warehouse

Custom Clearance

Consumer

Halal Packaging

Halal Storage

Customs
Clearance

Port - To - Port
Clearance

Gambar 1. Rantai Pasok Halal (Halal Supply Chain)

(Sumber: Halal Development Corporation, Malaysia)

Bila kita amati persoalan Halal Trade Supply Chain di atas adalah proses yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tentu ini
semua akan menjadi peluang bisnis besar. Belum lagi bila kita sedikit dalami pada produk makanan olahan, prosesnya
sangat tergantung dari bahan baku campuran seperti pengawet, pengental dan juga kekenyalannya seperti gelatin, zat

aditif, pewarna dan lain sebagainya.
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BAB 1

1.2 Dimensi Global Makanan Halal
Dengan semakin meningkatnya kesadaran kaum muslim akan
kebutuhan makanan dan minuman halal, dan jumlah penduduk
muslim yang sudah mencapai 1.8 milyar dengan pendapatan
perkapita yang semakin meningkat, tentu jumlah kebutuhan
konsumsi makanan halal juga semakin meningkat. Bila kita simak dari
Laporan Global Islamic Economy 2019-2027 pada tahun 2018 The
Global Muslim Market konsumsi pada sektor makanan nya mencapai
1,37 Billion Dolar atau 17% dari pasar global dan akan meningkat 18%
di tahun 2024 sebesar 1,970 Billion Dolar.
Tabel 1: Top Muslim Consumer Food Expenditure Markets (2019 est., US$
dalam Billion)

No.

Negara

Food Expenditure

1

Indonesia

$144

2

Bangladesh

$107

3

Egypt

$95

4

Nigeria

$83

5

Pakistan

$82

Dari jumlah tersebut yang dikonsumsi
oleh negara-negara non OIC sebesar 17%
sedangkan negara OIC mengkonsumsi
sebesar 84%. Yang menarik dari laporan
tersebut bahwa Indonesia menempati
urutan pertama Top Muslim Food
Expenditure market.

Sumber: The State of Global Islamic Economy Report 2020-2021

Dari data di atas, Indonesia merupakan pasar besar halal food
sehingga menjadi incaran bagi pasar produk makanan dari
berbagai negara seperti Thailand, Taiwan, Malaysia, Singapura
bahkan Korea. Bahkan Brazil memproduksi bahan makanan halal
berupa ayam dengan proses halal untuk diekspor ke Negara-negara
OIC dengan nilai export mencapai US$ 5.5 billion. Indonesia sebagai
negara dengan penduduk muslim terbesar dunia (85% umat muslim
dari 260 Juta jiwa), tentu berpotensi sebagai pasar produk makanan
dan jasa halal. Bagian ini menjelaskan definisi khusus yang diambil
dari berbagai literatur tentang definisi ketertelusuran. Namun, untuk
tujuan penulisan ini, definisi ketertelusuran dan klasifikasinya
diturunkan dan dirangkum dari berbagai organisasi, peraturan
perundang-undangan dan literatur penelitian.

8

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

BAB 1

1.3 Sistem Ketertelusuran dan
Sistem Ketertelusuran Halal
Bosona dan Gebresenbet (2013)
merevisi definisi ketertelusuran, yang
merupakan definisi ketertelusuran
pangan yang cukup informatif dan
menyeluruh.

“Ketertelusuran pangan didefinisikan
sebagai bagian dari manajemen
logistik yang menangkap, menyimpan,
dan mengirimkan informasi yang
memadai tentang pangan, pakan,
hewan atau zat penghasil pangan
pada semua tahap dalam rantai
pasokan pangan sehingga produk
dapat diperiksa dalam hal “halalan
tayyiban”-nya, kendali keamanan dan
kualitasnya yang dapat ditelusuri ke
atas maupun ke bawah setiap saat”.

Ketertelusuran sebagaimana yang didefinisikan oleh standar kualitas
ISO 8402 (1994) adalah "kemampuan untuk melacak sejarah, aplikasi
atau lokasi suatu entitas melalui identifikasi yang terekam". Definisi
ketertelusuran diperluas maknanya dalam standar ISO 9000 (2005)
menjadi '' kemampuan untuk melacak sejarah, aplikasi atau lokasi dari
hal yang sedang menjadi bahan pertimbangan”. Ketertelusuran
dapat mengacu pada asal material dan suku cadang, riwayat
pemrosesan, dan distribusi serta lokasi produk setelah pengiriman
sebagaimana yang ditentukan lebih lanjut oleh pedoman ISO. 


Definisi yang lebih sempit dijelaskan dalam peraturan Uni Eropa (UE)
178/2002 (UE, 2002) tentang ketertelusuran industri makanan yaitu
"sebagai kemampuan untuk melacak dan mengikuti alur pangan,
pakan, hewan atau zat penghasil makanan yang bertujuan untuk
dijadikan, atau diharapkan untuk dimasukkan ke dalam makanan atau
pakan, melalui semua tahap produksi, pemrosesan dan distribusi”.
Sebaliknya, Dalvit, Marchi, & Cassandro, (2007) dan McKean (2001),
mendefinisikan ketertelusuran sebagai sistem yang mampu menjaga
kredibilitas identifikasi hewan atau produk hewan melalui berbagai
langkah dalam rantai makanan, mulai dari peternakan hingga
pengecer.”

Bosona dan Gebresenbet melakukan
penyesuaian terhadap definisi
tersebut sehingga sejalan dengan
makna ketertelusuran halal dengan
menambahkan frasa “halalan
tayyiban” ke dalamnya secara
menyeluruh dan informatif, yang tidak
hanya mencakup setiap aspek
manajemen rantai pasokan tetapi juga
menggabungkan logistik sebagai
bagian dari sistem ketertelusuran.

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
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MEKSI telah menempatkan sistem informasi yang
terintegrasi dengan ketertelusuran produk halal
sebagai program penting yang menjadi bagian dari
strategi penguatan ekonomi digital. Program ini
sangat penting untuk memastikan integritas dan
kesucian produk dan layanan yang diproduksi di
Indonesia, yaitu tidak hanya disertifikasi halal atau
diizinkan oleh lembaga sertifikasi kredibel yang diakui
secara internasional tetapi juga mempertahankan
fatwa (pernyataan resmi dari ulama) yang disahkan
oleh Panitia Penasehat Halal dalam masalah-masalah
yang berkaitan dengan halal dan haram untuk produk
atau jasa yang diajukan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan atau oleh konsumen yang meragukan
kehalalan produk dan jasa yang tersedia di pasar.

Oleh karena itu, analisis dan kajian pustaka secara
menyeluruh yang dilakukan oleh kalangan terpelajar
dan peneliti dalam berbagai karya peneliti di bidang
rantai pasokan dan logistik tentang efektivitas dan
manfaat ketertelusuran produk dan layanan, baik dari
perspektif konvensional maupun Islam, telah
menyimpulkan secara bulat bahwa sistem
ketertelusuran adalah sistem yang mencakup
keseluruhan dalam industri atau ekosistem yang
memberikan keuntungan dan manfaat signifikan dalam
hal peningkatan transparansi, kepercayaan, efisiensi,
kualitas, dan ketahanan. Para kalangan terpelajar/
peneliti menempatkan integritas sebagai dimensi yang
dapat memastikan sistem mampu mengatasi masalah
kekhawatiran dan ketidakpastian yang mungkin timbul
di kalangan konsumen muslim yang mempertanyakan
keaslian logo halal atau dalam hal ini sertifikasi halal
yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sebagai hal
yang terpenting dalam sistem penelusuran halal.

BAB 1

1.4 Tujuan
Tujuan dari penyusunan Kerangka Sistem
Ketertelusuran Halal untuk Industri Pangan dan
Minuman di Indonesia ini merupakan kegiatan kajian
awal implementasi sistem halal traceability untuk
industri pangan, makanan dan minuman halal adalah
untuk menghasilkan dokumen studi awal dari rencana
implementasi sistem halal traceability pada industri
halal yang selaras dengan Rencana Implementasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020-2024.
Dokumen ini juga nanti akan mencakup identifikasi dan
analisis permasalahan rantai pasok produk pangan,
makanan dan minuman halal yang dapat menjadi basis
perumusan kerangka sistem traceability halal.
Identifikasi dan analisa ini juga tidak terlepas dari
kesiapan dan ketersediaan infrastruktur dan sumber
daya yang mencakup sistem logistic dan supply chain
industri halal Indonesia.
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Tujuan Utama


sebagai acuan bagi pelaku industri halal terkait:
Sistem logistik dengan orientasi halal
traceability guna meningkatkan kualitas serta
integritas produk
Sistem halal value chain terutama pada industri
halal makanan dan minuman
Integrasi halal port dengan infrastruktur
penunjang industri halal
Harmonization Standard Halal Code terutama
pada produk halal berorientasi ekspor dan
pasar global

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
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02

KERANGKA SISTEM HALAL
TRACEABILITY UNTUK
INDUSTRI PANGAN,
MAKANAN DAN
MINUMAN HALAL
BAB 2

2.1 Memperkuat Rantai Nilai
Halal - MEKSI 2019 -2024
Pada tahun 2018, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
menjabarkan dalam pesannya mengenai pentingnya
pembangunan perekonomian Islam yang sejalan dengan citacita bangsa untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil
dan makmur. Cita-cita ini selanjutnya didukung dalam
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 -2024 (MEKSI),
yang dikemas dalam rencana untuk mewujudkan visi “Indonesia
Mandiri, Sejahtera, dan Beradab sebagai Pusat Ekonomi Islam
Terkemuka di Dunia”. Rencana ambisius ini diwujudkan dalam
bentuk sinergi antara pemerintah Indonesia dan Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan kesadaran
bahwa “sektor riil menjadi fokus utama implementasi ekonomi
syariah, khususnya yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan
ekonomi secara nasional.”
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Secara lebih spesifik, perekonomian
Islam adalah perekonomian halal
menurut ilmu syariah yang mencakup
seluruh sektor ekonomi yang
dikategorikan halal atau syariah, yang
membedakan produk dan jasa dari
produk lain dengan penggunaan label
halal yang sesuai dengan maqashid
syari’ah. (MEKSI 2018)
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Indikator Perekonomian Islam mengukur kekuatan ekonomi Islam dengan komposit tertimbang yang terdiri dari 49
metrik penting di enam sektor: (1) Keuangan Islam; (2) Makanan Halal; (3) Perjalanan Wisata Ramah Muslim; (4) Busana
Muslim Halal; (5) Media & Rekreasi dan (6) Farmasi & Kosmetik seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini:

TOP 15


TOP 10


1.
 Malaysia


Halal

Food

Global Islamic Economy

Indicator Score Rank

Indicator Score

Rank By Sektor

2.
 Saudi Arabia

3.
 UAE


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.
 Indonesia

5.
 Jordan

6.
 Bahrain

7.
 Kuwait

8.
 Pakistan

9.
 Iran


12.
 Turkey

13.
 Nigeria

14.
 Sri Lanka

15. Singapore
a

G

a

mb

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

u

m-


r en

nce

y


r ve

Malaysia

Saudi Arabia

UAE

Jordan

Bahrain

Indonesia

Kuwait

Pakistan

Qatar

Nigeria

Malaysia

UAE

Turkey

Thailan
Tunisia

Indonesia

A erbaijan

Jordan

Singapore

Albania
d


z

Mod s
Fas io

P a a
os i s

M dia
a io

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

e t


11.
 Oman


M sli
F i dl
Ta l

m c


n

Malaysia

Singapore

UAE

Indonesia

Turkey

Iran

South Africa

Pakistan

Brunei

Russia

h

10.
 Qatar


sla i
Fi a
I

h

n

C

UAE

Turkey

Indonesia

Malaysia

Spain

Italy

Bangladesh

Canada

France

Iran

lo al sla i

r 2: G

b

I

rm

n

m

In

c

Dalam laporan Kondisi Ekonomi Islam Global (The State of the Global
Islamic Economy Report) 2020/2021 menunjukkan kemajuan Indonesia
dalam Indikator Ekonomi Islam Global (Global Islamic Economy Indicator
- GIEI) yaitu dari posisi ke-5 pada tahun 2019 menjadi posisi ke-4 pada

tahun 2020. Keberhasilan pencapaian prestasi ini merupakan hasil dari
penerapan strategi nasional pemerintah Indonesia untuk mendorong
inisiatif yang tangguh yang mampu memotivasi pertumbuhan ekonomi
seperti yang dijabarkan dalam MEKSI 2019-2024. Menindaklanjuti hasil
laporan kinerja Ekonomi Islam Indonesia periode 2019/2020, Indonesia
tercatat pada posisi 10 teratas untuk semua sektor.
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Namun untuk industri makanan &
minuman halal, Indonesia masih
menempati posisi ke-4, padahal negara

Indonesia adalah negara dengan populasi
Muslim terbesar di dunia.
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Sebagaimana yang dianalisis dalam MEKSI, statistik
mengenai kondisi industri halal Indonesia saat ini,
menunjukkan bahwa banyak konsumsi produk halal
atau syariah di Indonesia yang diimpor. Permintaan
domestik yang lebih tinggi dari pengeluaran yang
melebihi perkiraan untuk produk halal yang diimpor
yaitu sebesar $173 miliar, secara tidak langsung terus
mempengaruhi defisit neraca perdagangan Indonesia.
Namun rendahnya kapasitas produksi komoditas
halal nasional yang tidak mampu mengejar tingginya
permintaan produk halal impor yang terlalu berlebih
membuat Indonesia stagnan dalam peringkat
laporan komposit indeks tertimbang halal.

Pemerintah Indonesia telah menyikapi kondisi anomali
ini dengan menjadikan tujuan “Memperkuat Rantai
Nilai Halal” sebagai salah satu dari empat strategi
utama yang berkaitan erat dengan empat target
pencapaian yang ada, yang selanjutnya diharapkan
dapat mewujudkan visi sebagai “Indonesia Mandiri,
Sejahtera, dan Beradab sebagai Pusat Ekonomi
Islam Terkemuka di Dunia.”

BAB 2

2.2 Usulan Kerangka
Sistem Ketertelusuran
Halal
MEKSI telah menempatkan sistem informasi yang
terintegrasi dengan ketertelusuran produk halal di
bawah salah satu program utama dari Strategi Utama
Penguatan Ekonomi Digital. Langkah ini menunjukkan
peran strategis sistem ketertelusuran untuk
memastikan penerapan ekonomi digital yang terdiri
dari ekonomi digital dan pengembangan industri 4.0,
yang berfungsi sebagai peran pendukung dan
fasilitator dalam industri halal seperti sektor pangan
dan pertanian halal, media dan sektor rekreasi, bidang
farmasi dan kosmetika, busana muslim, pariwisata
halal, dan energi terbarukan. Pertumbuhan positif pada
sektor riil industri halal tersebut akan memberikan
dampak positif bagi keuangan syariah dalam sektor
keuangan ekonomi syariah. Oleh karena itu,
kontribusi ekonomi digital syariah terhadap
ekonomi syari’ah diharapkan dapat mendorong laju
pertumbuhan ekonomi yang nantinya juga akan
memberikan kontribusi terhadap PDB.
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BAB 2

2.3 Keluaran Kerangka Kerja
Sistem Ketertelusuran Halal
(Halal Traceability System - HTS)
Kerangka HTS dikembangkan dengan premis bahwa industri halal dianggap
sebagai infrastruktur lengkap yang mencakup seluruh jaringan bisnis,
institusi, hingga organisasi pemerintah dan non-pemerintah baik di tingkat
nasional maupun internasional.


Untuk mewujudkan Visi “Indonesia Mandiri, Sejahtera dan Beradab sebagai
Pusat Ekonomi Islam Terkemuka di Dunia”, kerangka kerja HTS bertujuan
untuk meningkatkan upaya berbagai industri dalam ekosistem halal untuk
meningkatkan integritas halal dan memastikan bahwa HTS adalah bagian
dari manajemen logistik yang memperoleh, menyimpan dan mengirimkan
informasi yang memadai tentang zat atau bahan yang terlibat dalam proses
di semua tahapan dalam rantai pasokan sehingga produk dapat diperiksa
dari segi keamanan dan kendali mutu, yang prosesnya dapat ditelusuri baik
sebelum dan sesudahnya kapan pun diperlukan. Dengan dukungan
ekonomi syariah digital berupa ekonomi digital dan perkembangan
industri 4.0, keberhasilan implementasi HTS berpotensi untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah dan memposisikan
Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Islam Terkemuka di Dunia yang
berkembang pesat.

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Kerangka HTS juga akan
menjelaskan kemungkinan ruang
lingkup intensifikasi kerja sama,
yaitu di antaranya dalam hal
memajukan transfer teknologi dan
inovasi teknologi, penetapan
kapasitas, jaringan dan kolaborasi
di antara para pemangku
kepentingan.


Draf kerangka kerja dapat
digambarkan dan dijelaskan
secara detil seperti yang terlihat
pada diagram 1
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Diagram 1: Rancangan Kerangka Sistem Penelusuran untuk Enam Klaster
Industri Halal yang dikategorikan oleh MEKSI 2019-2024
KERANGKA SISTEM KETERTELUSURAN (TS) UNTUK INDUSTRI HALAL DALAM EKONOMI ISLAM INDONESIA

Rancangan Utama Ekonomi Islam
Indonesia 2019-2024

Pengembangan Sistem
Ketertelusuran

Area Tematik*

METODOLOGI

Pangan & Minuman Halal

1. Bahan baku

2. Teknologi

3. Proses pembuatan

4. Distribusi & komersialisasi

5. Promosi

Busana Muslim Halal

1. Bahan baku

2. Sumber daya manusia

3. Industri

4. Distribusi & komersialisasi

5. Promosi
Media & Rekreasi Halal

1. Fasilitas

2. Sumber daya manusia

3. Industri

4. Distribusi & komersialisasi

5. Promosi
Farmasi & Kosmetik Halal


1. Bahan baku

2. Sumber daya manusia

3. Industri

4. Distribusi & komersialisasi 

5. Promosi
Energi Terbarukan

1. Sinergi Bersama
pariwisata halal.

2. Pemanfaatan produksi
energi oleh sektor halal
lainnya dalam industri halal
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PENILAIAN DASAR
INDIKATOR YANG
DITETAPKAN

PENGGERAK SISTEM KETERTELUSURAN HALAL

Pariwisata Halal

1. Tujuan pariwisata

2. Transportasi

3. Hotel & Akomodasi

4. Restoran & kafé

5. Tur perjalanan

IDENTIFIKASI
PROGRAM YANG
MEMPERKUAT RANTAI
NILAI HALAL

PENILAIAN UTAMA
AREA SEKTORAL

PENILAIAN
PENCAPAIAN
INDIKATOR

PERKEMBANGAN
STRATEGI
PERDAGANGAN DAN
PERTUMBUHAN
INVESTASI INDUSTRI
HALAL

PENUNJANG
IMPLEMENTASI/
PENGEMBANGAN
INTERVENSI

MEMBUAT KERANGKA
M & E/PENILAIAN
PENCAPAIAN
INDIKATOR

Hukum Tentang Jaminan
Produsen Halal (UUJPH)

TS Rencana Kerja
(TSAP)

Hasil

Tujuan 

Keseluruhan

1. Penyeragaman standar &
sertifikasi halal di tingkat
nasional, regional dan
internasional

2. Peningkatan jumlah
tenaga ahli dan profesional
yang berkomitmen
sebesar 10% setiap
tahunnya

3. Peningkatan jumlah UKM
yang berkolaborasi dengan
produsen sebesar 10%
setiap tahunnya

4. Jangkauan yang lebih
luas dalam produk dan
layanan halal yang inovatif

5. Mendirikan pusat
penelitian dan
pengembangan ilmu halal
di kota-kota besar

6. Aksesibilitas yang efektif
untuk jangkauan berbagai
Produk dan Layanan Halal

7. Platform Media Sosial
yang diperbantukan dalam
penyebaran dan
pemberian informasi
tentang Kehalalan Produk
dan Layanan yang
ditawarkan oleh industri
halal

1. Tercapai konsensus
dalam penyeragaman
standar dan sertifikasi Halal
di Indonesia dan
internasional

2. Tercapai penambahan
jumlah tenaga ahli dan
professional sebesar xx%
setiap tahunnya

3. Tercapai peningkatan
jumlah UKM Halal yang
berkolaborasi dengan
produsen Halal dalam dan
luar negeri sebesar xx%
setiap tahunnya

4. Peningkatan sejumlah xx
produk dan layanan halal
inovatif yang diperkenalkan
di industri halal

5. Mendirikan satu
laboratorium sains halal di
setiap provinsi setiap
tahun.

6. Peningkatan kesadaran
konsumen dan produsen
sebesar xx% terhadap
kehalalan produk dan
layanan yang ditawarkan
oleh pelaku industri halal

INDIKATOR EKONOMI ISLAM INDONESIA YANG INKLUSIF
DAN TANGGUH



1. Peningkatan sebesar xx% dari keseluruhan kontribusi PDB
Industri Halal terhadap PDB Indonesia

2. Peningkatan peringkat dari posisi ke-5 saat ini pada tahun
2019 dalam Indikator Perekonomian Islam Global untuk 73
negara

3. Peningkatan keseluruhan integritas Produk & Layanan Halal
melalui badan Standar dan Sertifikasi yang diakui secara
internasional sebesar xx%

4. Peningkatan jumlah produsen dan penyedia jasa layanan halal
lokal dalam industri halal sebesar xx%

5. Peningkatan dalam hal pemahaman kehalalan produk dan
layanan jasa di kalangan Muslim dan non-Muslim sebesar xx%

6. Platform halal yang permanen, stabil dan konsisten, yang
menghubungkan berbagai sektor dalam industri halal
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Tabel 2: Rincian Area Tematik Utama

PENGEMBANGAN SISTEM
KETERTELUSURAN (TSD)
PANGAN & MINUMAN HALAL
PARIWISATA HALAL
MEDIA & REKREASI HALAL
KOSMETIK & FARMASI HALAL
ENERGI TERBARUKAN

PENGGERAK PENGEMBANGAN
SISTEM KETERTELUSURAN HALAL
SEKTOR PENDUKUNG

1. AKADEMI HALAL

2. SISTEM LOGISTIK HALAL

3. SUPERMARKET HALAL

4. SISTEM INSPEKSI, VERIFIKASI & PEMBERSIHAN HALAL

5. PERUBAHAN GAYA HIDUP ISLAMI BAGI MUSLIM

6. SISTEM KEUANGAN SECARA ISLAM

a. SISTEM PENYELESAIAN DAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK SECARA HALAL

b. PERTUKARAN TAKAFUL

c. PERTUKARAN RAHNU

d. PERTUKARAN WAKAF

e. PENGUMPULAN ZAKAT

7. PUSAT PENUNJANG PERDAGANGAN & INVESTASI INDONESIA

8. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

9. PERATURAN YANG DIBERLAKUKAN



FASILITATOR

Sistem Ketertelusuran didukung oleh ICT CONNECTIVITY ENABLERS seperti teknologi
Augmented Reality (AR), Financial Technology (fintech), Internet of Things (IoT), big data,
e-commerce, Artificial Intelligence (AI), integrasi sistem, dan fasilitas cloud serta
Teknologi Blockchain

Seperti yang dijelaskan pada Tabel 2, Kerangka TSD menggambarkan dengan rinci Area
Tematik yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yang terdiri
dari beberapa Area Prioritas utama yang selanjutnya terbagi menjadi beberapa program.
Setiap program selanjutnya terbagi lagi menjadi beberapa sektor yang teridentifikasi
secara signifikan dalam perancangan berbagai proyek yang dilaksanakan di tiap sektor.
Penggerak TSD meningkatkan keberhasilan pelaksanaan proyek di bawah Kerangka TSD,
dan memacu pertumbuhan ekonomi regional di bidang produk dan layanan halal.
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METODE PENYELARASAN TEMA
KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM
HALAL TRACEABILITY (TSD)

Metode penyelarasan tema kajian implementasi sistem ketertelusuran halal
untuk industri makanan dan minuman akan dilakukan melalui sejumlah proses.
Kerangka TSD akan dikembangkan berdasarkan proses berikut:
Penilaian Konteks
Mengidentifikasi pertumbuhan yang diharapkan: inklusif dan tangguh
Merumuskan Visi
Mengembangkan Strategi Implementasi
Menentukan Mekanisme Implementasi
Mengevaluasi dan Memantau Kerangka Kerja
Kerangka Pengembangan Sistem Ketertelusuran (TSD)

Kerangka TSD terdiri dari poin-poin berikut yang menjadi garis
besar dalam Visi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
2019-2024.
Visi
Strategi
Kerangka Kerja Operasional
Rantai Nilai Halal sebagai dasar operasional
kerangka kerja
Mekanisme pemantauan adopsi kerangka
kerja dan implementasi ren ana kerja
c
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Untuk mewujudkan maksud
dan tujuan tersebut, para

pemangku kepentingan yang
diidentifikasi dalam MEKSI akan
melakukan strategi sebagai
berikut:

Mempersempit kesenjangan praktik pembuatan sertifikasi halal dengan
memperketat aturan yang berlaku pada Undang-Undang Jaminan
Produsen Halal (UU JPH)
Mengembangkan kurikulum halal
Meningkatkan keahlian dalam bidang ilmu halal dan mengadakan
program pertukaran ilmu di kalangan praktisi/tenaga ahli halal
Mendorong lebih banyak kolaborasi antara UKM halal dengan
perusahaan besar lokal serta multinasional
Menggalakkan acara promosi perdagangan yang terkait dengan halal
baik di dalam negeri maupun luar negeri
Memberikan pengetahuan tentang halal kepada pelaku industri
Meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal
Kolaborasi lintas sektor dalam akses informasi

Strategi implementasi yang

akan dilakukan adalah sebagai
berikut:

Mengintensifkan persiapan
& implementasi TSD

Memberikan penilaian terhadap
implikasi lingkungan bisnis eksternal
yang tidak stabil terhadap realisasi
pertumbuhan perdagangan dan
investasi dalam industri halal.

Menetapkan perubahan-perubahan
aturan/prosedur secara signifikan
yang berfokus pada tujuan dan
dampaknya, baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang.

Mengidentifikasi strategi sektoral
jangka menengah dengan area yang
berfokus pada prioritas.

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

19

Kepatuhan terhadap UU Jaminan Produsen Halal (UU JPH) dengan
pengawasan dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap
TS Rantai Nilai Halal.

Mekanisme implementasi
yang diusulkan untuk mewujudkan
kerangka TSD:

Mengaktifkan departemen/sekretariat dalam implementasi
kerangka TS, yang berlaku bagi pelaku industri dalam industri halal.

Struktur sistematis dalam kolaborasi pemangku kepentingan di
semua tingkatan secara nasional hingga lokal.

Investasi Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)/Public Private
Partnership (P3) dalam industri halal untuk mendorong pertumbuhan
yang konstan dan Rantai Nilai Halal yang berkelanjutan.

Untuk menentukan kondisi awal/baseline pada enam klaster
yang ditentukan dalam industri halal, pengumpulan
informasi dilakukan oleh para ahli di bidang yang terkait
dengan enam klaster tersebut dengan menggunakan
metode baik kuantitatif maupun kualitatif. Gabungan hasil
kuisioner dan kajian pustaka dari berbagai sumber yang relevan
tersebut lalu dianalisis. Hasil analisa kemudian dikukuhkan
dalam sebuah seminar yang diadakan oleh kementerian yang
ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Hasil seminar akan
diputuskan berdasarkan masukan dari anggota, area prioritas,
program, sektor, dan pelaksanaan proyek.




Pertemuan juga akan dilakukan oleh negara-negara dari negara

mayoritas muslim dan negara minoritas muslim melalui diskusi
yang panjang untuk memperoleh masukan berkaitan dengan
kolaborasi dan kerja sama dalam implementasi sistem
ketertelusuran halal.




Pertemuan lainnya juga akan diadakan dengan pejabat senior

dari berbagai kementerian pada pemerintahan saat ini untuk
mengetahui perkembangan terbaru MEKSI dalam menyambut
sistem ketertelusuran dalam industri halal
20

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

04

Pada bulan Mei 2019, pemerintah Indonesia
mencanangkan Indonesia Islamic Economic
Masterplan (MEKSI) 2019-2024 dengan

“Visi Indonesia Mandiri, Sejahtera,
dan Beradab sebagai Pusat Ekonomi
Islam Terkemuka di Dunia”.

REKOMENDASI INTEGRASI
AKTOR DAN SUMBER DAYA
Salah satu tujuan pemerintah dalam memprakarsai MEKSI adalah
untuk mengatasi kondisi anomali yang muncul terkait posisi Indonesia
sebagai konsumen pangan perekonomian Islam nomor satu (State of
the Global Islamic Economy Report 2019/2020) dengan pengeluaran
sekitar US $ 173 miliar, namun gagal mendapatkan posisi dalam
peringkat 10 Besar Indikator Ekonomi Islam Global untuk Makanan
Halal. Padahal Indonesia sebagai negara populasi Muslim terbesar di
dunia dengan ekspor industri makanan halal memiliki potensi besar
untuk memproduksi makanan halal, dan dalam posisi yang lebih baik
untuk menjadi pusat makanan halal di dunia.  


Oleh karena itu, salah satu strategi utama yang ditetapkan MEKSI
dalam “Penguatan Rantai Nilai Halal” untuk industri halal adalah
merealisasikan upaya pemerintah untuk mengubah konsumsi halal
menjadi investasi, dan memaksimalkan upaya pemerintah dalam
mengekspor produk halal, bukan mengimpor produk halal dari luar.

MEKSI telah membagi Rantai Nilai Halal
menjadi enam klaster yang berpotensi
untuk menempatkan Indonesia pada
peringkat yang lebih tinggi di bawah
Indikator Perekonomian Islam Global.

Pangan dan

Minuman Halal

Wisata Halal

Busana Muslim

Halal

Media dan

Rekreasi Halal

Farmasi dan

Kosmetik Halal

Energi

Terbarukan

Keenam klaster tersebut mewakili ekonomi riil dalam perekonomian
Islam yang didukung oleh sistem keuangan Islam sebagai pilar kuat
dalam sektor keuangan perekonomian Islam. Kontribusi ekonomi dari
kedua sektor ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan
di pasar domestik, dan Indonesia akan mencatat pertumbuhan Produk
Domestik Bruto yang lebih tinggi. Pada akhirnya, hal ini akan
berdampak positif pada pasar ekspor Indonesia di sektor pangan dan
layanan halal hingga mampu memenuhi permintaan yang terus
meningkat dari sekitar 1,8 miliar konsumen muslim dengan
pengeluaran senilai US $ 2,2 triliun, pada enam sektor ekonomi riil
industri halal seperti yang diidentifikasi dalam MEKSI.
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Para analis yang mengkaji MEKSI memberikan apresiasi terhadap
upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan arah perspektif yang
tepat bagi Indonesia untuk bergerak maju dengan kebijakan ekonomi
dalam mewujudkan visi yang tercantum dalam MEKSI. Kemauan
politik yang kuat, yang diikuti dengan penerapan kerangka regulasi
industri halal dengan penerbitan Undang-Undang Penjaminan
Produsen Halal (UUJPH) dipandang akan memberikan pegangan yang
kuat dan kokoh dalam menegakkan kesucian dan integritas kehalalan
dalam industri halal. Dengan penerapan regulasi tersebut, pemerintah
dapat memberikan jaminan bagi konsumen muslim domestik bahwa
produk dan jasa yang tersedia di pasar halal adalah halalan tayyiban
(layak dan dapat dikonsumsi secara halal dengan kualitas terjamin)
yang disertifikasi oleh pihak otoritas terpercaya yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat konsumen muslim
yang sangat besar di Indonesia.

Pada akhirnya, jaminan atas kehalalan
produk dan jasa bagi konsumen muslim
yang tersedia di pasar domestik akan
turut meningkatkan upaya Indonesia
untuk memberikan citra kepada pasar
internasional bahwa produk dan jasa
produksi
Indonesia
yang
telah
disertifikasi halal oleh pemerintah
Indonesia memiliki integritas tertinggi,
serta kualitas dan keamanan yang
ditetapkan oleh lembaga sertifikasi Halal
yang diakui secara internasional.

BAB 4

4.1 Strategi Utama MEKSI Memperkuat Rantai Nilai Halal
Pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas yang tepat dalam
menempatkan Rantai Nilai Halal sebagai salah satu strategi utama
yang ditetapkan oleh MEKSI untuk mengatasi kondisi anomali yang
telah menyebabkan defisit pada neraca berjalan pemerintah. Hal ini
terjadi akibat ketidakseimbangan antara konsumsi pengeluaran
konsumen muslim Indonesia pada makanan halal dengan kapasitas
produksi makanan halal Indonesia yang relatif rendah dalam memenuhi
permintaan konsumen halal global. Status Laporan Ekonomi Islam
Global 2019-2020 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia
menghabiskan pengeluaran untuk makanan halal sebesar US $ 173
Miliar dalam perekonomian Islam, namun untuk industri pangan dan
minuman halal Indonesia bahkan tidak masuk dalam daftar 10 besar
menurut data dari Status Laporan Ekonomi Islam Global 2019-2020.
Bahkan penyerapan pangsa pasar dan keamanan ekspor produk halal
Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti
Malaysia yang mencapai 13,8%, Uni Emirat Arab 13,6% dan Arab Saudi
12% dimana Indonesia menempati urutan keempat dengan persentase
10,7% untuk ekspor produk halal secara keseluruhan (Masruroh, 2019).
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Oleh karena itu, kunci dalam memperkuat Rantai Nilai Halal melibatkan enam industri penting dalam industri halal yang
dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, baik lokal maupun global. MEKSI mengategorikan
industri ini menjadi enam kelompok: Makanan & Minuman Halal; Wisata halal; Busana Muslim Halal; Media & Rekreasi Halal;
Farmasi & Kosmetik Halal; dan Energi Terbarukan. Keenam klaster tersebut merupakan bagian dari ekosistem halal yang
didukung dengan regulasi, penelitian dan pengembangan, teknologi, keuangan syariah, pelatihan dan pengembangan
untuk memastikan bahwa klaster tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang strategis sebagaimana yang
direncanakan MEKSI. Diagram Rantai Nilai Halal untuk Pangan & Minuman Halal diusulkan oleh MEKSI sebagaimana yang
dijelaskan dalam Diagram 2 di bawah ini:

Research &

Development

Raw Materials

Islamic

Financing

Agricultur
Plantatio
Farmin
Fisheries & marine
products

Technology

Manufacture

Distribution &

Commercialization

Food Processing
Technolog
Slaughterhous
Bioindustri Agricultural

Food Packaging Industr
Beverages Packaging
Processing Industr
Meat and seafood
Processin
Cereals, flour, Milk, and
Cocoa Processing

Logistic
Channel (Wholesale,
Retails, Online)

Promotion
Medi
Exhibitio
Collaboratio
Zoning

Technology

Regulation

Diagram 2. Keterkaitan berbagai entitas untuk Rantai Nilai Halal Industri
Pangan & Minuman Halal yang direncanakan oleh MEKSI 2019-2024.

Dalam Industri halal, MEKSI telah mengategorikan enam klaster penting
untuk mewujudkan Visi Ekonomi Islam Indonesia dan didukung oleh
ekonomi syariah digital yang terdiri dari ekonomi digital dan
pengembangan industri 4.0 yang berperan sebagai fasilitator dalam
industri halal. Menurut MEKSI, strategi utama lain yang bersinergi dengan
Rantai Nilai Halal yaitu Penguatan Ekonomi Digital telah menentukan
“Sistem informasi yang terintegrasi dengan ketertelusuran produk halal”
sebagai salah satu program utama yang akan berkontribusi pada
keberhasilan implementasi strategi.
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Keterkaitan antar entitas yang

berbeda dalam Klaster Rantai Nilai Halal
untuk Klaster Pangan & Minuman dalam
perekonomian Islam Indonesia yang lebih
luas ditunjukkan pada gambar Diagram 3:
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Diagram 3 menunjukkan dukungan Ekonomi Digital untuk Industri Halal

Mengingat keterkaitan antar strategi dalam
mewujudkan Visi MEKSI, maka

penerapan strategi penguatan
Rantai Nilai Halal hanya akan berhasil

dengan melakukan hal-hal sebagai berikut;

Pertama, menerapkan sistem ketertelusuran yang komprehensif untuk
HFC & LM; kedua, adanya relevansi antara Sistem Ketertelusuran dengan
Rantai Nilai Halal; ketiga; metode standar Sistem Ketertelusuran Halal
yang diterapkan tanpa batas untuk klaster Pangan & Minuman Halal yang
selanjutnya akan diadaptasi oleh klaster lainnya dalam industri halal; dan
terakhir, memantau dan mengevaluasi efektivitas Sistem Ketertelusuran
Halal yang diterapkan dalam Rantai Nilai Halal.

BAB 4

4.2 TSD untuk Klaster Pangan
& Minuman Halal
Klaster Pangan dan Minuman Halal menjadi fokus utama analisis karena
pemerintah Indonesia menganggap penting hal-hal yang berkaitan dengan
diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang ternyata
mendapat respon positif dari masyarakat luas terhadap isu halal, khususnya
yang berhubungan dengan makanan dan minuman, obat-obatan, dan
kosmetik. Namun regulasi tersebut dianggap tidak dibuat secara menyeluruh,
tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik, sehingga secara
teknis regulasi tersebut tidak dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan
dapat menimbulkan masalah khususnya mengenai kehalalan produk terhadap
produsen (pelaku usaha) dan masalah jaminan kepada konsumen. Oleh karena
itu, belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur produk halal, padahal
kebutuhan atas jaminan produk halal merupakan suatu keharusan dan hal yang
sangat mendesak terutama yang terkait dengan perlindungan konsumen dan
skenario perdagangan global saat ini.
24
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Pemberlakuan UUJPH bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum kepada konsumen dan masyarakat luas serta terjaminnya
kehalalan produk pangan dan produk konsumen lainnya.
Sedangkan bagi pelaku usaha, kehadiran UUJPH bertujuan untuk
memberikan arahan bagaimana cara mengolah, memproduksi dan
memasarkan produk kepada konsumen serta memberikan
informasi produk halal kepada konsumen. 



UUJPH memberikan perlindungan dan jaminan kepada dengan
penerbitan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman.
Produsen pun meraup keuntungan dari undang-undang ini
dengan memberikan kepastian hukum bagi semua produk yang
dihasilkan. Pada akhirnya, pemberlakuan UUJPH akan berdampak
positif terhadap penerbitan sertifikat halal produk yang diproduksi
di Indonesia dan menambah kepercayaan terhadap kehalalan
produk di dunia usaha.


Lahirnya Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal (UUJPH) menegaskan urgensi isu
halal-haram produk halal dalam rantai
produksi mulai dari pelaku usaha
hingga konsumen, termasuk di
dalamnya mencakup peran perantara
seperti distributor, sub-distributor,
grosir, dan pengecer sebelum
mencapai konsumen akhir.

4.2.1 Manajemen Rantai Pasokan Halal & Logistik Halal
Mendefinisikan Rantai Pasokan Konvensional dan Rantai
Pasokan Halal
Menurut Jack G.A.J. van der Vorst, Carlos A. da Silva & Jacques H.
Trienekens (2007), rantai pasokan didefinisikan “sebagai urutan
proses (pengambilan keputusan dan pelaksanaan) dan arus
(material, informasi, dan uang) yang bertujuan untuk memenuhi
persyaratan pelanggan akhir, yang terjadi di dalam dan di antara
bebeberapa tahap di sepanjang kontinum, dari produksi hingga
konsumsi akhir.” 


Sedangkan rantai pasok halal diartikan sebagai “integrasi proses
bisnis dan kegiatan dari titik asal ke titik konsumsi menurut hukum
Islam yang dikenal dengan syariah” (Omar & Jaafar, 2011) yang
didukung oleh definisi dari Man, Aida, Raha et. Al (2007) tentang
rantai pasokan halal “sebagai proses perencanaan, penerapan dan
pengendalian aliran dan penyimpanan produk bersertifikat halal
yang efisien dari sumber ke titik permintaan.” Satu-satunya
perbedaan antara definisi konvensional dan perspektif Islam
tentang rantai pasokan terletak pada sertifikasi halal dan
prosesnya yang harus sesuai dengan hukum Syariah.
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Definisi Manajemen Rantai Suplai Konvensional dan
Manajemen Rantai Suplai Halal
Supply Chain Management (SCM) mengacu pada "perencanaan,
implementasi, koordinasi dan pengendalian seluruh proses bisnis
dan aktivitas yang diperlukan secara terintegrasi untuk
menghasilkan dan memberikan produk yang memenuhi
persyaratan pasar seefisien mungkin" (Jack GAJ van der Vorst,
Carlos A . da Silva & Jacques H. Trienekens, 2007). Dari definisi ini,
SCM mengacu pada 'proses bisnis' yang digambarkan sebagai
serangkaian aktivitas terstruktur dan terukur yang dirancang
untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan bagi pelanggan atau
pasar tertentu. 


Namun Mohd Imran Khan, Abid Haleem & Shahbaz Khan (2018)
mengarahkan kembali SCM ke dalam Manajemen Rantai Suplai
Halal (HSCM) dengan definisi yang komprehensif sebagai
“pendekatan yang berorientasi pada proses untuk mengelola aliran
material, informasi dan modal; melalui koordinasi strategis dan
kolaborasi para pemangku kepentingan yang menciptakan nilai
guna untuk meningkatkan kinerja Rantai Pasokan sedemikian rupa
sehingga Halal dan Toyyib dapat dikembangkan dari pertanian ke
meja makan.” 


Setelah meneliti beberapa literatur dan penelitian, definisi yang
dianalisis pada HSCM tidak sesuai dengan kerangka strategi
utama penguatan rantai nilai seperti: Tieman (2011) yang tidak
mempertimbangkan pengolahan produk; Tieman, Van Der Vorst,
dan Ghazali, (2012), gagal memasukkan aspek Toyyib dalam
definisi tersebut; Zulfakar, Anuar & Talib, (2014), membutuhkan
lebih banyak elaborasi pada aspek Toyyib dan orientasi proses;
Tieman (2009a, 2009b), aspek Toyyib tidak disebutkan secara
jelas; Omar, Jaafar dan Osman (2011), perspektif Toyyib tidak
disebutkan dengan jelas; Standar Malaysia (2010), aspek Toyyib
perlu dijabarkan dengan jelas; Tieman (2009a, 2009b);
menganggap penting untuk mematuhi prinsip umum Syariah dan
fokus pada kegiatan logistik, namun aspek Toyyib tidak disebutkan
dengan jelas; dan Che Man et al., (2007) menekankan pentingnya
sertifikasi Halal tetapi aspek Toyyib tidak dijabarkan dengan
sangat jelas dan semua fungsi Rantai Pasokan tidak
dipertimbangkan.
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Pengertian Logistik Konvensional dan Logistik Halal
Council of Supply Chain Management (CSCMP) mendefinisikan
Manajemen Logistik sebagai bagian dari proses rantai pasokan
yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan
aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait yang
efisien dan efektif dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan dan memenuhi persyaratan yang
diberlakukan oleh pemangku kepentingan lain seperti pemerintah
(aturan dan regulasi baru seperti Undang-Undang Pangan Umum)
dan komunitas ritel (misalnya Inisiatif Keamanan Pangan Global)
'(Cooper et al. , 1997). Definisi ini mengedepankan manajemen
logistik “sebagai bagian dari rantai pasokan” yang menunjukkan
bahwa logistik memainkan peran penting untuk memastikan
bahwa manajemen rantai pasokan dapat membantu kelancaran
proses aliran barang dari pusat ke percabangan.



Logistik halal didefinisikan sebagai “kegiatan logistik yang
mencakup aspek pergudangan, distribusi, dan ritel berdasarkan
hukum Islam (Syariah).” (Abdul Mu'ti Sazali dan Jeanne Svensky
Ligte, 2019). Definisi ini didukung oleh beberapa sarjana yang
melakukan penelitian tentang logistik halal dan mengusulkan
perluasan definisi logistik halal sebagai “manajemen jaringan halal
dengan tujuan untuk memperluas integritas halal dari sumber ke
titik konsumsi (Zulfakar et al. al., 2012; Tieman et al., 2012; Tieman,
2013). Kegiatan logistik halal setelah tahap pengolahan selesai
harus memastikan bahwa semua produk halal dikemas, dikerjakan,
disimpan, dan didistribusikan dengan cara yang seharusnya
sebelum produk diangkut dari produsen ke konsumen. Jaafar et
al., (2011) menegaskan bahwa semua produk halal harus dalam
kondisi baik dan terjamin kebersihan, mutu (gizi), dan
keamanannya (tidak terkontaminasi produk dan bahan non halal)
sebelum dikonsumsi. 
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4.3 Manajemen Rantai Pasokan dan
Logistik Halal Untuk Klaster
Makanan dan Minuman Halal
Rantai pasokan makanan halal berbeda dengan rantai makanan
pasokan konvensional karena dalam bisnis rantai pasokan halal, proses
penyelesaian pesanan pelanggan, mengontrol aliran produksi, dan
pengadaan barang merupakan hal yang penting. Proses penyelesaian
pesanan pelanggan mencakup kriteria segregasi pelanggan (pasar
tujuan) di seluruh rantai pasokan. Manajemen alur produksi adalah
penanganan fisik produk halal di seluruh rantai pasok, untuk itu
kegiatan pengendalian halal dan kegiatan penjaminan perlu
dirumuskan guna meningkatkan dan memperluas integritas halal dari
sumber ke titik pembelian oleh konsumen.



Seluruh proses rantai pasokan halal ini juga mencakup logistik. Sistem
logistik halal harus bersifat merata dan efisien. Selain itu, sistem
logistik halal seharusnya tidak meningkatkan biaya produk halal secara
signifikan, karena hal ini akan menjadi penentu penting untuk
penerimaan global sistem logistik halal. Tujuannya adalah untuk
menciptakan sistem logistik halal global yang konsisten dengan
Syariah dan menetapkan praktik terbaik untuk memastikan integritas
halal di seluruh rantai pasokan untuk melindungi integritas halal bagi
pengguna akhir terlepas dari mazhab Islam yang diyakini. Hal ini
dengan sendirinya telah menjadi tolok ukur yang signifikan untuk
memvalidasi tindakan ini (Laldin, 2006). Meminimalkan kesulitan bagi
industri halal sejalan dengan Al-Qaradawi (2007) dan Laldin (2006).


Selanjutnya prinsip keselamatan harus diutamakan dalam hal
pemuatan barang di kapal dan pesawat udara. Prinsip esensial lainnya
adalah mendefinisikan, mengidentifikasi dan mencegah kontaminasi
antara halal dan haram. Adanya sedikit yang haram membuat produk
tersebut tidak halal (jika terjadi kontaminasi silang) dan jika ada
keraguan, produk tersebut harus dihindari (Al-Qaradawi, 2007).
Pemisahan produk halal dengan produk non halal merupakan hal yang
sangat penting untuk mencegah kontaminasi silang, menghindari
terjadinya kesalahan dan untuk memastikan bahwa prosesnya sudah
sesuai dengan Syariah dan harapan para pemangku kepentingan.
Integritas produk halal dan rantai pasokan halal bagi konsumen
bergantung pada integritas berbagai mata rantai dalam rantai
pasokan (van der Vorst, 2006).
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Yang tak kalah penting adalah proses koordinasi dalam rantai pasokan
halal untuk mengkonsolidasikan arus kargo halal. Hal ini sangat penting
bagi negara non-muslim untuk mencapai efisiensi dalam rantai
pasokan halal. Selanjutnya rantai pasokan halal memerlukan tingkat
pemisahan tertentu di seluruh rantai pasokan yang bergantung pada
pasar tujuan. Komunikasi yang baik perlu dilakukan kepada mitra rantai
pasokan karena akan memengaruhi keputusan dalam perencanaan
dan pelaksanaan rantai pasokan.



Aktivitas pengendalian halal dan aktivitas penjaminan halal yang
berkaitan dengan transportasi, pergudangan, pengoperasian terminal,
dan pembersihan memberikan panduan praktis bagi industri dalam
merancang dan mengelola proses bisnis logistik untuk kombinasi
produk-pasar tertentu. Aktivitas pengendalian halal dan aktivitas
jaminan halal telah ditinjau oleh panel Syariah IHI Alliance dan telah
diubah secara bertahap dan diterbitkan oleh IHI Alliance sebagai
Standar Logistik Halal Internasional IHIAS 0100: 2010 (IHI Alliance,
2010), yang dapat disertifikasi secara global. Standar ini juga
digunakan sebagai acuan inisiatif rantai pasok halal, sebuah prakarsa
global untuk mengedepankan integritas rantai pasok halal.



Pada akhirnya peran pengadaan sangat penting dalam rantai pasokan
makanan halal untuk menentukan dan mengelola struktur jaringan
rantai pasokan hulu melalui strategi komoditas (strategi pembelian);
menentukan spesifikasi, pemilihan pemasok dan integrasi (pembelian
taktis); dan pemesanan, percepatan dan evaluasi pemasok (fungsi
pesanan) (van Weele, 2002; Kraljic, 1983; Wagner dan Johnson, 2004).

Berdasarkan penjabaran pada detail konstituen dan aspek khusus
HSCLM, kerangka kerja tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 3.
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Gambar 3: Kerangka kerja khas Manajemen Rantai Suplai & Logistik Halal (Diadaptasi dari F. Mohammadian dan B. Hajipour (2015), R. Z.
Rasi, N. R. Masrom, S. S. Omar, M. F. Ahmad, and R. Sham (2017) & J. Zhang dan T. Bhatt (2014)
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Gambar 3 menunjukkan kerangka kerja khusus Rantai Pasokan Halal
dan Manajemen Logistik (Halal Supply Chain & Logistics Management
(HSCLM)) dalam implementasi halal yang dimulai dari proses
Pengadaan Halal. Tahap ini sangat penting dalam rantai pasokan
makanan halal untuk mendefinisikan dan mengelola struktur jaringan
rantai pasokan hulu melalui: strategi komoditas (strategi pembelian);
menentukan spesifikasi, pemilihan pemasok dan integrasi (pembelian
taktis); dan pemesanan, percepatan dan evaluasi pemasok (fungsi
pesanan) (van Weele, 2002; Kraljic, 1983; Wagner dan Johnson, 2004).




Pos pemeriksaan halal pertama memastikan material yang berasal dari
banyak pemasok seperti pemanenan bahan mentah; pengolahan
bahan baku; bahan tambahan dan pengemasan makanan mengikuti
pedoman halalan tayibban sebagaimana yang ditentukan dalam
penerbitan sertifikat halal oleh lembaga sertifikasi halal yang ditunjuk
pemerintah atau Majelis Ulama Islam swasta di Tanah Air. Hal yang
sangat penting untuk dilakukan adalah bersikap hati-hati dan teliti
terhadap sumber bahan baku yang harus berasal dari sumber yang
halal dan toyyib. Personel pengadaan harus memiliki pengetahuan
yang mendalam tentang sumber bahan baku apa saja yang halal/
diperbolehkan dan dilarang dalam Islam serta mampu mendeteksi
bahan baku yang mengandung unsur terlarang yang menyebabkan
bahan baku berbahaya bagi konsumen atau pengguna akhir. Beberapa
sumber terlarang yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan dijelaskan
lebih lanjut oleh para ulama termasuk babi dan turunannya,
penyembelihan hewan yang kejam, tanaman yang terlarang, dan
tumbuhan herbal yang berbahaya. Selain itu, pos pemeriksaan ini juga
harus memperhatikan keberadaan sumber bahan baku yang toyyib
yang memiliki kesucian, higienis, kesegaran, nutrisi, dan keamanan
yang dapat diberikan kepada konsumen. 
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Pos pemeriksaan pertama ini sangat penting dalam arus informasi
HSCLM untuk menentukan alur material tetap halalan tayyiban di
seluruh rantai pasokan hingga pengguna akhir. Diagram alur
sederhana pada pos pemeriksaan ini akan membantu untuk
mengidentifikasi barang, material atau bahan yang diizinkan dan
dilarang, yang selanjutnya diberi persetujuan atau dianggap lolos
kriteria sebagai barang yang diizinkan untuk digunakan pada tahap
berikutnya. Dengan demikian, informasi ini diterima oleh sistem baik
secara manual maupun elektronik untuk memisahkan antara barang
yang diizinkan dengan barang yang terlarang, yang kemudian
diperiksa ulang berdasarkan pedoman makanan dan bahan makanan
halal sebagaimana yang ditentukan dalam standar internasional untuk
Pangan dan Gizi Halal.



Barang atau bahan yang disetujui kemudian akan berpindah ke tahap
HSCLM berikutnya yaitu tahap Manufaktur atau Pengolahan. Pada
perusahaan multinasional besar, logistik halal internal dilakukan untuk
mengangkut bahan atau barang halal yang tidak ditempatkan di dalam
lokasi produksi. Perhatian utama diberikan pada tahap pengangkutan
internal pertama ini untuk memastikan bahwa keamanan material atau
barang dalam pemrosesan tidak terkontaminasi oleh elemen
berbahaya yang akan membuat produk akhir menjadi haram atau
dilarang. Aliran informasi antara Tahap Pengadaan dan Tahap
Manufaktur untuk material atau bahan yang akan digunakan dalam
tahap pengolahan dan pembuatan akan ditangkap oleh sistem untuk
menunjukkan bahwa tidak ada insiden yang tidak diinginkan yang
terjadi selama tahap transportasi internal berlangsung. Jika terdapat
elemen yang berbahaya, bahan-bahan tersebut akan dibuang dan
diganti sebelum pemrosesan atau pembuatan dimulai.
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Setelah tahap pemrosesan atau produksi,
pos pemeriksaan Halal kedua melibatkan
tahap Distribusi Halal dengan Logistik Halal
yang memainkan peran penting untuk
memastikan pengangkutan produk Halal ke
dalam fasilitas penyimpanan di gudang atau
fasilitas penyimpanan Produsen, distributor
dan pengecer.

Analisis dari beberapa prosedur Standar Industri Halal pada Tahap
Manufaktur atau Pengolahan, dirangkum sebagai berikut: 1) produk
harus diproduksi secara konsisten dengan catatan produksi yang
diperbarui; 2) selama persiapan, penanganan, pemrosesan,
pengemasan, penyimpanan atau pemindahan produk, pelaksanaannya
harus sesuai dan tetap bersih dengan persyaratan hukum Syariah
serta mematuhi Good Manufacturing Practices (GMP)/Good
Hygienic Practices (GHP); 3) tidak ada pencampuran antara bahan
baku/produk dengan bahan/sumber non halal atau yang status
kehalalannya tidak pasti; 4) transportasi yang digunakan hanya untuk
produk halal; dan 5) penggunaan peralatan/sikat dari bulu hewan tidak
diperbolehkan (JAKIM, 2015 dan Chaudry et al, 2000).



Berdasarkan analisis Jaminan Halal yang dijabarkan dalam berbagai
Standar Halal untuk fasilitas penyimpanan dapat dijelaskan sebagai
berikut: 1) Fasilitas penyimpanan harus diberlakukan sebagai fasilitas
penyimpanan atau gudang; 2) dipisahkan dengan partisi yang tepat
termasuk di pintu masuk, area persiapan dan/atau area penyimpanan
dan lain-lain; 3) Tidak ada barang yang tidak diinformasikan, diragukan
dan/atau tidak halal; 4) Tidak ada pencampuran silang; 5) Pengepakan,
penyegelan dan pelabelan yang benar dan sesuai dan 6) Pemisahan
fisik selama transportasi ke lokasi untuk tujuan penyimpanan atau
pergudangan. Oleh karena itu, aliran informasi yang ditangkap dalam
sistem memungkinkan produsen untuk melacak kemungkinan
pelanggaran standar Penyimpanan Halal sebagaimana yang
dipersyaratkan untuk dipenuhi dalam sertifikat halal yang diberikan
kepada masing-masing produsen, distributor, dan pengecer.
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Selanjutnya aktivitas pengendalian halal dan aktivitas jaminan halal
yang diimplementasikan dalam transportasi, pergudangan,
pengoperasian terminal, dan pembersihan telah diperiksa. Gudang
memiliki proses logistik berikut (Frazelle, 2002; van Berg, 2007; The
Singapore Logistics Association, 2008; Engelbregt dan Kruijer, 2009):
penerimaan, put-a-way, penyimpanan, cross-docking, logistik nilai
tambah (VAL), pengisian ulang barang, pengambilan pesanan, dan
pengiriman. Aktivitas pengendalian halal dan aktivitas jaminan halal
telah ditinjau oleh panel Syariah IHI Alliance dan telah diubah secara
bertahap dan diterbitkan oleh IHI Alliance sebagai Standar Logistik
Halal Internasional IHIAS 0100: 2010 (IHI Alliance, 2010), yang dapat
disertifikasi secara global.



Dalam analisis akhir, kerangka kerja HSCLM menyajikan pendekatan
menyeluruh terhadap rantai nilai halal untuk klaster makanan dan
minuman halal yang mencakup tidak hanya pada bidang manufaktur,
tetapi juga pada bagian pengadaan, distribusi, dan logistik. Setiap
pelaku bahkan pengguna akhir dapat melakukan pengecekan dan
verifikasi kehalalan produk pangan, yang dijelaskan secara terbuka
pada pos pemeriksaan halal dan sistem informasi tentang produk
halal. Alur informasi dilakukan secara dua arah, baik melalui pelacakan
maju atau pelacakan mundur.
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Setiap pelaku rantai pasokan pangan halal
harus menjalankan aktivitasnya dengan
sistem jaminan keamanan pangan dan
sistem jaminan halal. Dengan demikian
kerangka kerja tersebut tidak hanya
menjamin kehalalan produk, tetapi juga
keamanan dalam konsumsi dengan
kualitas yang terjamin.
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4.4 Karakterisasi Sistem Ketertelusuran
Halal Untuk Industri Pangan &
Minuman Halal Di Indonesia
Hal yang mendasari seluruh sistem ketertelusuran adalah kemampuan
untuk mengidentifikasi hal-hal yang bergerak di sepanjang rantai pasokan.
Karakteristik dasar sistem ketertelusuran adalah sebagai berikut: 1)
identifikasi unit / batch dari semua bahan dan produk; 2) perolehan
informasi tentang kapan dan di mana unit / batch dipindahkan atau
diubah; dan 3) sistem yang menghubungkan seluruh data dan mentransfer
seluruh informasi ketertelusuran yang relevan dengan produk ke tahap
berikutnya atau langkah pemrosesan berikutnya.



Karakteristik identifikasi, informasi, dan keterkaitan antara partisipan rantai
pasokan adalah hal yang umum, terlepas dari proses atau produk yang
terlibat di dalamnya. Namun sistem ketertelusuran bisa saja berbeda
dalam jumlah pencatatan informasi, yaitu sejauh mana sistem dapat
melacak informasi (mundur atau maju) dan tingkat ketepatan yang dapat
ditandai oleh sistem untuk menunjukkan pergerakan produk tertentu. 



Dalam praktiknya, sistem ketertelusuran adalah sistem pencatatan yang
menggambarkan jalur produk tertentu dari pemasok melalui langkahlangkah perantara ke konsumen (Gambar 4). Selain dapat mengidentifikasi
produk, sistem ketertelusuran juga dapat mengidentifikasi informasi lain
(misalnya negara asal, spesies, dan tanggal terbaik untuk mengonsumsi)
yang terkait dengan produk. Sistem ketertelusuran bervariasi mulai dari
sistem berbasis kertas hingga penggunaan kode batang dan Perangkat
Identifikasi Frekuensi Radio (RFID). Teknologi pada identifikasi otomatis
dan pengambilan data memungkinkan data ditangkap dengan biaya
pengoperasian yang minimal.
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Gambar 4. Ketertelusuran dalam Manajemen Rantai Makanan Halal

Penerapan sistem penelusuran dalam rantai pasokan mengharuskan seluruh
pihak yang terlibat untuk menghubungkan aliran fisik produk dengan aliran
informasi yang ada. Mengadopsi penyeragaman persyaratan industri dalam
proses ketertelusuran memastikan kesesuaian identifikasi produk yang dapat
dilacak di antara kedua belah pihak. Hal ini mendukung transparansi dan
kontinuitas informasi di seluruh rantai pasokan. Ada dua jenis ketertelusuran yang
perlu diperhatikan, yaitu ketertelusuran internal dan eksternal.
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Seperti yang terlihat pada Gambar 4, sistem ketertelusuran juga ditandai
dengan: 1) Luas: Jumlah informasi yang dikumpulkan yang bergantung pada
ruang lingkup ketertelusuran; 2) Kedalaman: Sejauh mana informasi yang
relevan dapat dilacak maju dan mundur; dan 3) Presisi: Tingkat jaminan halal
untuk menandai produk makanan tertentu dan pergerakannya.
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Ketertelusuran internal berarti bahwa seluruh proses yang dilakukan
harus dipertahankan dalam organisasi untuk mengaitkan identitas
bahan mentah dengan barang jadi. Saat satu bahan dicampur dengan
yang lain, diproses, dikonfigurasi ulang, atau dikemas ulang, maka
produk baru tersebut harus memiliki Pengenal Produk Khusus
tersendiri. Kaitan antara produk baru tersebut dan bahan input awal
(seperti adonan, breading, bumbu racikan, bumbu perendam, garam,
bahan pengemas, dan banyak masukan lainnya) harus dipertahankan
untuk menjaga ketertelusuran. Label yang menunjukkan Nomor Lot
yang dapat dilacak, yang berasal dari barang input harus tetap ada
pada kemasan hingga seluruh barang yang dapat dilacak tersebut
habis. Prinsip ini juga diberlakukan ketika barang yang dapat dilacak
tersebut merupakan bagian dari hierarki pengemasan yang lebih
besar (seperti wadah, palet, atau wadah pengiriman).


Pada sistem ketertelusuran eksternal, seluruh barang yang dapat
dilacak harus diidentifikasi secara khusus, dan pertukaran informasi
diberikan kepada seluruh partisipan yang ada di jalur saluran
distribusi. Identifikasi produk dalam sistem ketertelusuran dapat
dilakukan dengan: i) nomor identifikasi produk yang unik/khusus; dan
ii) nomor batch/lot. Nomor identifikasi barang yang dapat dilacak
harus diinformasikan kepada peserta saluran distribusi pada label
produk dan kertas produk atau dokumen bisnis elektronik untuk
menjaga ketertelusuran eksternal. Langkah ini menghubungkan
produk fisik dengan persyaratan informasi yang diperlukan dalam
sistem ketertelusuran. Penelusuran eksternal memungkinkan
pelacakan mundur (ketertelusuran pemasok) dan pelacakan maju
(ketertelusuran pelanggan).
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BAB 4

4.5 Penerapan Kerangka Sistem
Ketertelusuran Halal Untuk
Industri Pangan & Minuman
Halal Di Indonesia
Langkah pendekatan yang diamanahkan kepada MEKSI untuk
mewujudkan visi pemerintah Indonesia menekankan pentingnya
sistem ketertelusuran yang menjadi kekhawatiran besar dalam
rantai pasokan yang kompleks dan tidak jelas pada saat ini.
Industri tipikal pangan dan minuman halal dengan rantai pasokan
halal dan manajemen logistik yang terdiri dari banyak pemangku
kepentingan yang berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia,
menjalankan operasi dan peraturan yang berbeda yang
ditetapkan oleh badan otoritas setempat. Banyak pelaku rantai
pasokan yang menggabungkan bahan mentah dari berbagai
pemasok dan beroperasi menciptakan produk langsung dengan
karakteristik fisik atau kimia yang mengalami perubahan dari
bahan input. Hal ini selanjutnya menjadi penyebab yang sulit
untuk mengidentifikasi penyedia bahan baku input berdasarkan
bahan yang keluar jika informasi tidak dikelola dengan benar
selama proses pencampuran, penggabungan, atau pengolahan
bahan baku. 


Rantai pasokan halal dan manajemen logistik terdiri dari banyak
pelaku yang tersusun dalam konfigurasi yang berurutan,
akibatnya identifikasi pemasok awal menjadi jauh lebih kompleks
karena melibatkan penggabungan berbagai kelompok material di
berbagai tingkat rantai pasokan oleh pelaku yang berbeda.
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Dalam kasus ini, kerangka ketertelusuran dikembangkan untuk
menangkap, mengelola, dan menyampaikan informasi ketertelusuran
dalam rantai pasokan halal dan logistik untuk industri pangan dan
minuman halal. Tugas utama penerapan ketertelusuran adalah
mengidentifikasi informasi penting untuk dicatat atau disimpan. Hal ini
tidak hanya penting bagi organisasi untuk memiliki fungsi manajemen
dan penyimpanan catatan (seperti untuk mematuhi peraturan) yang
lebih baik, tetapi juga dapat digunakan atau diperlukan untuk
pemangku kepentingan rantai pasokan lainnya dalam rantai pasokan.
Selain itu, informasi ketertelusuran yang teridentifikasi harus disimpan,
dikelola, dan ditautkan dengan benar dalam database sehingga dapat
diakses oleh beberapa badan atau organisasi yang berwenang dalam
rantai pasokan saat ada permintaan. Selain itu, makna semantik dalam
pertukaran informasi perlu distandarisasi untuk mengurangi kendala
dalam bahasa. Oleh karena itu, regulasi pemerintah memiliki peran
penting untuk merumuskan pedoman yang diberlakukan kepada
berbagai pelaku dan untuk sistem ketertelusuran dengan persyaratan
minimum.

Bila dilihat dari perspektif risiko,
keterlibatan rantai pasokan global dan
ketergantungan terhadap pemasok
meningkatkan risiko rantai pasokan, yang
menyebabkan peningkatan kebutuhan
akan visibilitas dan informasi rantai
pasokan.

Dalam konteks ini, gambaran kerangka kerja ketertelusuran
menjelaskan proses dimana konsumen atau pengguna akhir dapat
memiliki informasi yang lebih baik mengenai rantai pasokan mereka.
Informasi ini dapat digunakan secara efisien untuk melacak kembali
pemasok yang terlibat dalam mengatasi masalah kualitas atau
pembatalan produk. Namun sistem ketertelusuran adalah konsep yang
digerakkan oleh teknologi, yang bergantung pada pengadopsian
teknologi yang tepat dan pemeliharaan sistem di setiap tingkat rantai
pasokan. Menurut Probst et al. (2015), salah satu masalah utama yang
dihadapi perusahaan adalah kurangnya tenaga kerja ahli dalam
penerapan dan pemeliharaan sistem ketertelusuran. Selain itu, rantai
pasokan makanan halal terdiri dari pelaku yang menangani proses atau
aktivitas khusus, dan informasi mengenai hal-hal tersebut di atas
penting untuk dijaga kerahasiaannya atau hanya bisa diungkapkan
kepada pelaku tertentu untuk menghindari peniruan oleh pesaing.
Dalam hal ini, segala hal yang tidak cukup dilakukan untuk melindungi
informasi ketertelusuran berpotensi meningkatkan risiko
pengungkapan data penting yang dapat membahayakan hubungan
dengan pelaku lain dan menguntungkan pesaing.
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Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kerangka
kerja yang diusulkan dalam rantai pasokan makanan halal dengan
persyaratan yang nyata. Hal ini akan memberikan pemahaman
yang lebih baik tentang batasan-batasan yang ada dan modifikasi
selanjutnya yang diperlukan untuk penyempurnaan kerangka
kerja tersebut. 



Kerangka Sistem Penelusuran Halal (HTS) yang diusulkan untuk
Industri Makanan dan Minuman Halal pada Gambar 5,
menunjukkan tiga elemen penting dalam tahap pra-implementasi
yang melibatkan pencarian informasi yang benar baik dari MEKSI
maupun dari inisiatif lain yang diterbitkan pemerintah, yang
menunjukkan keyakinan dan kekuatan politik yang kuat dari
pemerintah Indonesia bahwa visi yang dicanangkan dalam MEKSI
harus diwujudkan. Ketiga unsur tersebut antara lain adalah peran
penting Menteri Agama yang diberi kewenangan untuk mengatur
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar
melaksanakan Tata Kelola Halal sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014 yang disahkan
oleh pemerintah Indonesia secepatnya. BPJPH juga harus sejalan
dengan Menteri Agama untuk memastikan visi Pemerintah
Indonesia dalam MEKSI dapat terwujud. 



Ketiga elemen tersebut memberikan landasan bagi HTS untuk
memastikan sistem berjalan dengan lancar dan mulus dan
mampu melibatkan seluruh klaster industri halal sebagaimana
mestinya, serta menjadi tulang punggung dalam mewujudkan visi
tersebut. Namun kerangka HTS akan berfokus terlebih dahulu
pada penerapan dalam klaster Pangan dan Minuman Halal, dan
selanjutnya hasil positif HTS akan diadaptasi ke klaster industri
halal lainnya.
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KERANGKA SISTEM KETERTELUSURAN HALAL (HTS)
TATA KELOLA HALAL (UU Jaminan Produk Halal 2014)

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH)

2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH

3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk

4. Melakukan registrasi sertifikat halal atas produk dari luar negeri

5. Mensosialisasikan, mengedukasi dan mempublikasikan produk halal

MENTERI AGAMA

Pemerintah

Jaminan Produk Halal

Agen Pengatur Kehalalan (BPJPH)


(IIEM) 2019-2024 - VISI

Indonesia sebagai negara yang Independen, Sejahtera &
Beradab sebagai Pusat Ekonomi Islam Terkemuka di
Dunia


T REQ

T REQ

R INFO

R INFO

R INFO

T REQ

T REQ

T REQ

R INFO

R INFO

R INFO

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

T REQ

EKONOMI ISLAM & EKONOMI DIGITAL

SISTEM KETERTELUSURAN HALAL

RANTAI NILAI HALAL

TEKNOLOGI & INDUSTRI DIGITAL

AR. Fintech. IoT, Big Data, E-COMMERCE, AI, Integrasi Sistem, Cloud & Block Chain
Gambar 5. Usulan Kerangka Sistem Ketertelusuran Halal (HTS) Untuk Industri Pangan, Makanan & Minuman Halal
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Gambar 6. Implementasi Sistem Ketertelusuran Halal (HTS) untuk Klaster Pangan dan Minuman Halal diadaptasi
dari Chandra, et.al (2019)

Penjelasan rinci tentang sistem HTS
dapat dilihat pada Gambar 5 yang
diadaptasi dari studi yang dilakukan oleh
Chandra, et.al (2019)
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Gambar 6. menunjukkan versi yang dikembangkan dari klaster Rantai Nilai
Halal untuk Pangan dan Minuman Halal pada Gambar 5 Kerangka HTS.
Adopsi teknologi digital yang dilakukan oleh pemerintah akan menentukan
keberhasilan implementasi HTS, yang selanjutnya akan berdampak positif
pada industri Halal secara keseluruhan, dan berpotensi menempatkan
Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim
terkemuka yang secara serius menekankan integritas, transparansi produk
dan layanan Halal yang ditawarkan ke pasar Halal global.
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4.6 Penerapan Kerangka Sistem
Ketertelusuran Halal Untuk
Klaster Penunjang
Dalam sebuah ekosistem industri halal, klaster makanan dan minuman
tidak dapat berdiri sendiri. Klaster ini akan sangat terkait dengan klasterklaster lain, yang dapat dianggap sebagai klaster penunjang untuk
klaster makanan dan minuman. Pengembangan HTS untuk klasterklaster penunjang ini juga direkomendasikan untuk dijalankan. Dasardasar pengembangan HTS untuk klaster penunjang tersebut dijabarkan
seperti berikut:

4.6.1 Rantai Nilai Halal - Klaster Pariwisata Halal
Literatur tentang rantai pasokan pariwisata masih jarang ditemukan,
beberapa penulis melakukan penelitian mereka tentang konsep seperti
misalnya rantai nilai pariwisata atau rantai industri pariwisata. Kaukal dkk.
(2000) mengkategorikan rantai nilai pariwisata yang khusus dalam
empat komponen: pemasok pariwisata, operator tur, agen perjalanan
dan pelanggan, dan mereka berada dalam rantai tautan tunggal. Yilmaz
dan Bititci (2006) mengembangkan konsep rantai nilai pariwisata dalam
pengelolaan produk pariwisata sebagai produk yang mulus dan tanpa
batas. Tapper dan Font (2004) dalam penelitiannya mendefinisikan
Rantai Pasokan Pariwisata (TSC) sebagai rantai yang "terdiri dari
pemasok seluruh barang dan jasa yang digunakan untuk pengiriman
produk pariwisata ke konsumen."



Porter (1980) berpendapat bahwa setiap industri memiliki struktur dasar
yang berupa serangkaian fundamental ekonomi dan karakteristik teknis,
yang memunculkan karakteristik operasional dan sisi kompetitifnya. Ia
yakin bahwa setiap rantai pasokan bervariasi sesuai dengan jenis produk
yang dipasok. Bila dikaitkan dengan TSC, hal yang paling penting dalam
pariwisata halal adalah mengidentifikasi fitur industri pariwisata dan
produknya. Sebagai gambaran, produk pariwisata biasanya berakar di
wilayah tertentu dan dipromosikan kepada wisatawan dari sumber
pemasaran tertentu sehingga produk pariwisata biasanya bervariasi
sesuai dengan tujuan pariwisata dan sumber pemasaran pariwisatanya.
Berdasarkan definisi TSC dalam literatur dan dengan
mempertimbangkan karakteristik industri pariwisata, rantai pasokan
pariwisata (TSC) dapat didefinisikan sebagai berikut:
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Jaringan organisasi pariwisata yang
memasok berbagai komponen produk/
layanan pariwisata (seperti penerbangan
dan akomodasi) untuk distribusi dan
pemasaran produk pariwisata akhir di
tujuan pariwisata tertentu, dan melibatkan
berbagai peserta baik di sektor swasta
maupun publik (Song & Huang, 2008).”
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Definisi TSC memberikan arahan
dalam penyusunan kerangka kerja TSC
tipikal yang mewakili interoperabilitas
tanpa batas dari TSC. Diagram pada
Gambar 7. menunjukkan komponen
dan aliran TCS tipikal, yang dapat
dibagi menjadi tiga fase.
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Gambar 7. Kerangka Rantai Suplai Pariwisata yang diadaptasi dari Pairach Piboonrungroj (2009)
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Alur pertama menggambarkan proses setelah pelanggan
memutuskan untuk melakukan perjalanan, permintaan informasi
dan prosedur pemesanan dengan agen tur atau melalui internet,
dan transaksi antara agen tur/operator tur dan penyedia layanan.
Fase kedua adalah kombinasi rantai pasokan yang terkait dengan
pariwisata yaitu rantai pasokan penginapan (hotel), katering
(restoran), dan rantai pasokan transportasi penumpang. Ada dua
tingkat pemasok dalam rantai pasokan pariwisata: pertama terkait
dengan penyedia input yang memasok sumber daya untuk operasi
layanan seperti makanan dan minuman (F&B) atau peralatan, dan
kedua adalah penyedia layanan yang menghubungi pelanggan
(wisatawan) secara langsung. Fase terakhir adalah kegiatan yang
berlangsung setelah perjalanan wisata selesai, misalnya layanan
purna jual atau aktivitas lain yang dilakukan antara wisatawan dan
penyedia layanan/agen tur.


Islam memberikan pedoman dalam setiap tingkah laku kehidupan
manusia; yang dalam Islam disebut sebagai “A Way of Life”.
Pedoman ini juga dijadikan landasan dalam Wisata Halal sebagai
segmen vital sebagian besar perekonomian tanpa kecuali. Dalam
pandangan Islam, istilah 'Wisata Halal' ditegaskan dengan
mengintegrasikan dan mengadopsi definisi 'Halal' yang disebutkan
sebelumnya dalam studi ini.



Berbeda dengan definisi TSC konvensional,
pariwisata halal yang biasa disebut dengan
pariwisata Islam atau pariwisata ramah
Muslim merupakan konsep baru dalam industri
pariwisata yang membuka peluang baru dan
menarik untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi (Battour & Nazari Ismail, 2015).

Definisi pariwisata yang disebutkan oleh Organisasi Pariwisata
Dunia Persatuan Bangsa atau United Nation World Tourism
Organization (UNWTO) meliputi aspek target konsumen, destinasi
pariwisata, tujuan perjalanan, serta produk dan jasa yang
ditawarkan. Sejalan dengan itu, sejumlah studi juga telah
mendefinisikan pariwisata halal dengan definisi yang berbedabeda dengan mempertimbangkan aspek berbeda yang sejalan
dengan hukum Islam. Sebagai ilustrasi, definisi yang disampaikan
oleh Jafari dan Scott (2014) menganggap penting adanya
kesesuaian antara kebutuhan wisatawan dengan hukum Syariah
dan persyaratannya. Definisi yang disampaikan oleh Carboni et al.
(2014) menambahkan target konsumen, tujuan, dan hukum Islam
yang juga harus dipertimbangkan dalam pariwisata halal (2014).
Sedangkan Zamani dan Henderson (2010) mendefinisikan
pariwisata Islami sebagai produk industri perjalanan wisata bagi
wisatawan Muslim, yang berlaku hanya dalam komunitas Muslim.
Definisi tersebut tidak mempertimbangkan hukum syariah dan
menyatakan target konsumennya juga dapat diperluas bagi
konsumen non-Muslim. Sebuah studi yang dilakukan oleh WTM
(2007), melihat wisata halal sebagai wisata religi yang
menitikberatkan pada hukum syariah yang harus dipertahankan
dan diterapkan di setiap aktivitas dalam bisnis pariwisata.

Sebaliknya, Henderson, (2009), Javed,
(2007), dan Shakiry (2006) dalam
penelitiannya mengklaim bahwa pariwisata
Islami tidak dibatasi oleh pedoman agama
dan pariwisata serta bisa dikemas dalam
bentuk apapun yang tidak bertentangan
dengan hukum syariah.

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
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Dalam MEKSI, klaster Rantai Nilai Halal untuk Pariwisata Halal telah
memetakan komponen Rantai Pasokan Pariwisata Halal (HTSC)
dengan alur proses yang jelas dan berbeda di HTSC. Perbedaan
antara HTSC dan TSC yaitu tidak hanya HTSC mematuhi aturanaturan yang ketat dalam hukum syariah, tetapi juga memiliki unsur
aturan dan regulasi yang dijabarkan oleh pemerintah untuk
memastikan transparansi dan efisiensi dalam HTSC.



Sama halnya dengan TSC, HTSC telah membagi proses menjadi
tiga fase rantai pasokan pariwisata. Fase pertama melibatkan
konsumen yang bersedia melakukan perjalanan, permintaan
informasi dan prosedur pemesanan dengan agen tur atau melalui
internet, transaksi antara agen tur/operator tur serta penyedia
layanan yang ada pada tahap pertama. Fase kedua berkaitan
dengan kombinasi rantai pasokan yang berhubungan dengan
pariwisata, seperti rantai pasokan penginapan (hotel dan
akomodasi), katering (restoran & kafe), dan rantai pasokan
transportasi penumpang seperti yang terlihat pada Gambar 7.



Ada dua tingkatan pemasok: pemasok 1 bertugas menyediakan
pemasok yang memasok sumber daya untuk pengerjaan layanan
jasa seperti makanan dan minuman (F&B) dan peralatan, pemasok
2 adalah penyedia layanan jasa yang menghubungi konsumen
(wisatawan) secara langsung, termasuk juga Media & Rekreasi,
Fashion Muslim, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang
menjadi operator wisata, pemandu wisata dan lain-lain serta
energi terbarukan dalam bentuk penggunaan energi, pengelolaan
limbah dan penggunaan air. Fase terakhir yaitu aktivitas yang
dilakukan setelah konsumen telah menyelesaikan perjalanan dan
layanan purna jual seperti layanan-layanan yang diberikan oleh
Media & Rekreasi.
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Tabel 3. TS untuk Rantai Nilai Halal untuk Pariwisata Halal

Badan Pengatur

Destinasi Wisata

Transportasi

Hotel &
Akomodasi

Tata Kelola Halal

Media & Rekreasi

Media & Rekreasi

Media & Rekreasi

Pangan &
Minuman Halal

Pangan &
Minuman Halal

Kepatuhan yang
ketat terhadap
aturan dan
regulasi HTSC

Pangan &
Minuman Halal

Pangan &
Minuman Halal

Pangan &
Minuman Halal

MSME

Hotel

Busana Muslim

Busana Muslim

Busana Muslim

MSME

Maskapai
Penerbangan

Hotel

UMKM

UMKM

MSME

UMKM

Restoran & Kafe

Tur Perjalanan

UMKM
Energi
Terbarukan

Pelaksanaan Sistem Ketertelusuran (TS) untuk Klaster
Wisata Halal melibatkan arus informasi yang berlangsung
dari awal proses hingga akhir. Oleh karena itu, TS akan
diterapkan berdasarkan Gambar 3 kerangka TS untuk
seluruh rantai nilai yang ada. Dengan menggunakan
prosedur pada Traceability Required (T Req) –
ketertelusuran yang diperlukan dan Request Information
(R Info) – Permintaan Informasi yang sama, masalah yang
mungkin dihadapi dalam proses penyelenggaraan Wisata
Halal yaitu misalnya menandai pemasok yang tidak
mematuhi ketentuan makanan dan minuman halal
dengan memasok makanan dan minuman kepada
penyedia jasa ke dalam kafe yang ada di dalam area hotel,
atau menawarkan makanan dan minuman kepada
konsumen ke kamar hotel.
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Jika kasus seperti itu Oleh karena itu, pelaksanaan HTS
yang mulus tanpa kendala dalam Rantai Nilai Pariwisata

Halal akan meyakinkan konsumen terhadap produk dan
layanan yang disediakan oleh penyedia layanan untuk
memenuhi persyaratan halalan tayyiban dan syariah.
Pembangunan yang sehat akan mampu membantu
pemerintah Indonesia untuk memastikan terselenggaranya Wisata Halal dan memberikan jaminan maksimal
kepada wisatawan lokal dan internasional akan kehalalan
penyedia jasa di pasar Wisata Halal Indonesia.
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4.6.2 Rantai Nilai Halal - Klaster Fashion Muslim Halal
Rantai Nilai Halal ketiga dalam penerapan Sistem Ketertelusuran
adalah klaster Busana Muslim Halal. Klaster ini penting bagi
perekonomian Indonesia karena secara global Indonesia
menempati peringkat ke-2 dalam Top 10 Indikator GIE dalam
Fashion Muslim, dan peringkat ke-3 sebagai negara dengan
pengeluaran pakaian Muslim tertinggi (sekitar 7,4% dari
pengeluaran global) pada tahun 2018. Hal ini menandakan
bahwa Indonesia adalah negara yang diakui sebagai salah satu
leader potensial di bidang fashion muslim.



Rantai pasokan dalam industri tekstil dan pakaian sangat
kompleks dan terfragmentasi, termasuk di dalamnya para
pelaku yang menyediakan bahan baku dari sumber dan operasi
yang berbeda-beda. Tidak ada alur tahapan yang sama dalam
proses pembuatan pakaian; sebuah pakaian bisa dibuat di satu
negara, ditenun di negara lain, diwarnai dan diproses di negara
ketiga, dan diubah menjadi pakaian di pabrik yang jauh dari
pemasaran. Masalah yang harus dibenahi dalam sektor ini
bukan hanya bagaimana menjamin hasil produk akhir, tetapi
juga menjamin produk yang masih setengah jadi. Industri
fashion memiliki faktor-faktor seperti volatilitas yang tinggi,
siklus hidup yang pendek, prediktabilitas yang rendah, dan
pembelian impulsif yang tinggi.


Pakaian siap pakai atau dikenal juga dengan pakaian buatan
pabrik/factory made, didesain sesuai dengan permintaan
konsumen dan mengikuti desain tertentu. Untuk melacak rantai
produksi yang kompleks, informasi harus disimpan dalam
database yang terdistribusi melalui internet untuk menyediakan
semua data tentang pelaku dan aktivitas yang terkait dengan
rantai pasokan. Data berisi informasi permintaan-penawaran,
dan juga dapat mencakup detil yang lebih relevan tentang
produk. Beberapa sistem telah diusulkan untuk menandai
produk tekstil dan untuk mengatasi masalah otentikasi merek,
mengatasi pemalsuan, mencegah pembelian produk palsu dan
pengeluaran yang dobel, serta menjalankan proses tekstil dan
pakaian jadi secara otomatis.
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Oleh karena itu, ketertelusuran industri pakaian menjadi
semakin penting dengan adanya keinginan konsumen
yang ingin mengetahui asal, sejarah, komponen, dan
kualitas pakaian yang dipasarkan (yaitu siapa, di mana,
kapan, dan bagaimana pakaian diproduksi). Industri
pakaian mengubah industri tekstil menjadi pakaian jadi.

Raw

Material

Animal Fibres

Production

Sistem ketertelusuran pada industri manufaktur pakaian
siap pakai mempertimbangkan adanya fragmentasi rantai
produksi terhadap ketertelusuran seperti yang
digambarkan dalam proses yang terjadi pada Gambar 8.
Selain itu, dengan membangun proses yang
terdesentralisasi akan memberikan kemampuan untuk
menelusuri setiap tahap pada rantai pasokan.
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Gambar 8. Rantai pasokan pakaian siap pakai
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Informasi pengendalian mutu berperan penting dalam
pengelolaan dan pengembangan rantai pasokan. Laporan
pemeriksaan keuangan dan laporan prosedur pengujian
produk di tiap tahapan rantai pasokan, sertifikasi kualitas
bahan baku (asal, sejarah, dan lain-lain) dan kualitas produk
di setiap tahap, serta pelacakan data setiap produk jadi dan
setengah jadi akan membantu pelacakan siklus pembuatan
pakaian secara lengkap.

Keberhasilan implementasi
Halal Traceability System
(HTS) pada Rantai Nilai Halal
Klaster Fashion Muslim Halal
akan dapat terwujud dengan
adanya informasi produk yang
akurat yang memiliki ciri-ciri
penting sebagai berikut:

Informasi proses berhubungan dengan segala
informasi yang terperinci mengenai keseluruhan
proses manufaktur dan pencatatan kejadian dalam
siklus pembuatan produk secara keseluruhan.
Sedangkan informasi sosial-lingkungan mencakup
beberapa laporan audit sosial, sertifikasi produk, dan
jejak data karbon pakaian tersebut.

Komposisi dan asal produk, termasuk senyawa organik dan non-organik,
serta bahan baku yang diterapkan dalam elaborasi produk akhir. Hal yang
paling penting pada poin ini adalah sertifikasi produk yang dapat terpenuhi
karena memenuhi persyaratan karakteristik halalan tayyiban.
Informasi yang terperinci tentang semua perusahaan dan semua pemasok
yang berkontribusi pada siklus pembuatan produk.
Informasi yang spesifik berkaitan dengan masuk dan keluarnya bahan yang
berasal oleh pemasok.
Biaya produk akhir, dihitung sebagai jumlah biaya bahan baku dan seluruh
produk diantaranya.
Nomor lot untuk memfasilitasi ketertelusuran produk.
ata penjualan secara langsung di waktu nyata (real-time) di berbagai
saluran ritel.
D

Dengan memasukkan seluruh informasi ini ke dalam basis data sistem
ketertelusuran akan membuat konsumen akhir unit tekstil dapat
mengidentifikasi agen yang terlibat dalam setiap tahap produksi, pemasaran,
distribusi, dan rantai penjualan pada saat membaca kode unik unit tekstil.


Pada analisis akhir, setiap saat HTS dapat melacak jejak setiap lokasi dan para
pengecer, penjual, pelanggan, dan siapa pun dalam rantai pasokan akan dapat
melacak asal, produksi, dan riwayat pembelian setiap produk individu (kapan pun
informasi spesifik tersebut tersedia), dan konsumen dapat memverifikasi asal
dan keaslian pakaian yang dibeli serta menelusuri seluruh tahapan produksinya.
Dengan demikian, tahapan pembuatan yang dilalui setiap pakaian dapat
ditelusuri kembali untuk menjamin keabsahannya dengan kumpulan data pada
sistem ketertelusuran dan perawatan bahan baku harus dijamin dengan
pencatatan seluruh transaksi yang aman.
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4.6.3 Rantai Nilai Halal - Klaster Farmasi dan Kosmetik Halal
Konsumsi muslim terhadap produk farmasi dan kimia dari tahun
2013-2017 menunjukkan tren peningkatan dalam The State of Global
Islamic Report. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai
negara yang paling banyak mengonsumsi produk farmasi. Sementara di
sektor kosmetik, Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai negara
pengonsumsi produk kosmetik paling banyak setelah India. Pada tahun
2023 diperkirakan pasar farmasi akan meningkat sebesar 7% menjadi
USD131 juta, dan pasar kosmetik akan meningkat sebesar 6,9% menjadi
USD 90 juta.


Pada saat ini, muslim memberikan keuntungan sebagai salah satu pasar
konsumen terbesar di dunia senilai miliaran dolar untuk produk-produk
makanan yang berasal dari Eropa, Amerika Utara, Cina dan India, dan
hal yang sama juga berlaku untuk konsumsi produk kosmetik dan
perawatan kesehatan yang berasal dari Timur Tengah. Mengingat
sebagian besar produk halal berasal dari produsen non-muslim, maka
kualitas halal produk-produk jadi tersebut merupakan sebuah masalah
yang besar bagi muslim. Oleh karena itu, jaminan kualitas halal atau
pemeliharaan kualitas halal dari pemain rantai pasokan yang berbedabeda merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan
kepercayaan konsumen dan meningkatkan motivasi mereka terhadap
pembelian produk-produk tersebut serta membantu pengembangan
produk halal di pasar Islam.

Definisi lengkap produk kosmetik adalah sebagai berikut: “… produk kosmetik mengacu pada zat atau sediaan yang
ditujukan untuk disentuh di berbagai bagian luar tubuh manusia (epidermis, sistem rambut, kuku, bibir, dan alat kelamin
luar) atau di bagian gigi dan selaput lendir rongga mulut; dengan tujuan khusus atau utamanya untuk membersihkan,
mengharumkan, mengubah penampilan dan/atau mengoreksi bau badan dan/atau melindungi agar selalu dalam
kondisi baik.”

Dengan kata lain, konsep kosmetik halal juga mencakup seluruh aspek
sistem manajemen dan formulasi. Kualitas produk kosmetik halal juga
harus benar-benar sesuai dengan tuntutan Islam dan persyaratan
menurut National Pharmaceutical Control Bureau (Ministry of Health
Malaysia). Selain itu, kosmetik halal harus bersifat aman dan berkualitas
tinggi, yang dapat ditingkatkan statusnya dengan sifat Toyyiban (yang
artinya kualitas tertinggi dalam konsep halal) yang harus diterapkan
oleh organisasi dan/atau produsen mana pun mengingat produk nonmakanan mulai merambah pasar halal dunia.
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Saat ini, banyak orang muslim maupun non-muslim mencari
kosmetik dan produk perawatan pribadi yang halal. Sebuah
penelitian pasar menunjukkan bahwa produk-produk halal
ini mendapatkan animo yang besar dari masyarakat, karena
mereka melihat dari sisi keamanan produk, kualitas produk
yang tinggi, prosedur persiapan produk yang higienis dan
pemeliharaan integritas produk selama tahap produksi.
Terlebih lagi, kajian dalam bidang rantai pasokan kosmetik
masih terbatas terutama di bidang yang halal. Persyaratan
dasar produk kosmetik halal berdasarkan Syariah Islam
harus dipenuhi oleh industri kosmetik halal pada semua
tahapan rantai pasok kosmetik, termasuk penerimaan,
persiapan, pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan,
pelabelan, pengendalian, penanganan, pengangkutan dan
distribusi. Dilihat dari sudut pandang muslim, produk yang
bersih dan higienis harus memiliki rantai pasokan yang
terintegrasi.


Seperti halnya tiga rantai nilai halal yang telah dibahas,
klaster farmasi dan kosmetik juga memerlukan sistem
ketertelusuran halal. Sistem ketertelusuran (TS) definisinya
dapat diperluas lebih jauh lagi sebagai kemampuan untuk
mengeksplorasi sejumlah produk khusus beserta bahan
bakunya, serta menelusuri produk-produk tersebut
sepanjang proses produksi dan/atau distribusi hingga ke
tangan konsumen langsung. Sistem ketertelusuran dapat
membantu penelusuran asal produk dan pelabelan kualitas.
Ketertelusuran merupakan persyaratan yang penting di
langkah awal untuk rantai pasokan kosmetik yang kuat,
karena industri ini bergantung pada sumber bahan,
komponen serta manufaktur global.

52

Menurut GS1, ketertelusuran adalah kemampuan

untuk mengidentifikasi riwayat produk di masa lalu
atau sekarang, dan menentukan dengan cepat lokasi
produk yang cacat atau tidak aman agar dapat ditarik
kembali dari pasar - seperti produk makanan, obatobatan, dan kosmetik - dan mengurangi dampak
ekonomi yang negatif pada kepercayaan konsumen
tentang kualitas produk serta membantu validasi
terhadap ada atau tidaknya ciri produk yang penting
seperti yang dilakukan pada metode pertanian organik.
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Meskipun keunggulan sistem ketertelusuran dalam kesehatan, kualitas, keamanan dan kendali dapat membuat konsumen
merasa percaya diri terhadap produk, namun secara teknis keamanan dan kualitas produk dipertimbangkan sebagai
tujuan awal ketertelusuran produk. Cara bisnis yang mencoba meningkatkan konektivitas informasi melalui rantai pasokan
dan kualitas ketertelusuran produk dapat dipengaruhi oleh tingkat transparansi jaringan. Penyimpanan informasi yang
masuk dan keluar terkait produk makanan dalam rantai pasokan merupakan keuntungan lain bagi semua pemangku
kepentingan, dan menurut laporan penelitian ketertelusuran tidak hanya merupakan bantuan penting bagi pihak
berwenang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang produk dan pelaku rantai pasokan yang berbeda, tetapi
ketertelusuran yang terorganisir dari seluruh rantai pasokan juga dapat bermanfaat bagi pelaku ekonomi, otoritas dan
konsumen akhir; misalnya seperti identifikasi pelaku ekonomi dan produk fisik untuk pembatalan dan penarikan produk
dari pasar yang efektif.

Halal Policy Traceability System

Raw material/

Production/

Packaging

Storage/Distribution/

Retailers

High qualitiy assurance of
cosmetics products

Consumers

Tendency to buy
Halal Cosmetics

Development of Halal
cosmetics in Islamic markets

Gambar 9: Sistem Ketertelusuran Halal khusus yang diadaptasi dari (Mohammadian, F. dan Hajipour, B., 2015)

Dari Gambar 8. di atas, HTS untuk klaster rantai nilai farmasi dan kosmetik bekerja dengan mulus tanpa hambatan seperti
rantai nilai halal lainnya. Ada jaminan bahwa Permintaan Ketertelusuran dan Informasi Permintaan merupakan bagian dari
TS yang akan memberikan jaminan kepada konsumen mengenai status halalan tayyiban dalam Rantai Nilai Halal.
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Oleh karena itu, keberhasilan implementasi HTS untuk nilai
farmasi dan kosmetik bertumpu pada dua faktor utama
dalam pengembangan produk halal yaitu produksi
kualitas halal yang tinggi dan pemeliharaan kualitas halal
di sepanjang rantai pasokan. Kedua faktor tersebut
bersama-sama mampu untuk memberikan produk halal
yang berkualitas tinggi kepada konsumen akhir,
mendapatkan kepuasan mereka, serta meningkatkan
kecenderungan mereka terhadap konsumsi produk halal
yaitu dengan kata lain mengembangkan produk halal di
pasar Islam.



Klaster industri halal lainnya akan mengadaptasi kerangka
kerja HTS dan mengoperasikan sistem di dalam klasternya.
Oleh karena itu, keberhasilan kombinasi dari Rantai Nilai
Halal lainnya dalam menjalankan HTS akan memberikan
dampak tidak langsung terhadap PDB Indonesia. Prospek
positif pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan menaikkan
Indonesia ke peringkat 10 Besar Indikator Ekonomi Islam
Global untuk Pangan dan Minuman Halal. Dan pada
akhirnya, visi yang dicita-citakan dalam MEKSI akan
terwujud dalam jangka waktu yang ditentukan.
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Penutup
Prosedur yang mendasari HTS memastikan bahwa informasi yang
dikumpulkan dari setiap pelaku atau pemain di HSCLM bersifat akurat
dan terus diperbarui. Informasi ini diterima dalam bentuk basis data
yang tersimpan dalam sistem secara elektronik dan merinci informasi
tentang sumber, konten, bahan dan lain-lain yang dilibatkan dalam
proses produksi makanan dan minuman halal, mulai dari pemasok
bahan baku, pengecer hingga konsumen akhir. Istilah yang digunakan
dalam Kerangka TS yaitu T REQ, menunjukkan ketertelusuran yang
diperlukan

dari

masing-masing

pemain

di

HSCLM

untuk

menyampaikan semua informasi yang ada mengenai bahan atau zat
yang

akan

selanjutnya

digunakan
akan

dalam

dapat

proses

tersebut.

memverifikasi

Basis

keaslian

dan

data

pusat

kepatuhan

terhadap penerbitan sertifikasi halal untuk masing-masing pemain di
industri

halal

dengan

menunjukkan

daftar

barang-barang

yang

diizinkan dalam proses produksi dan memastikan bahwa sertifikasi
halal tersebut bersifat valid dan disetujui oleh badan sertifikasi yang
ditunjuk. Zat atau bahan yang tidak memenuhi kriteria Standar Halal,
akan ditolak dan pemasok disarankan untuk mengganti dengan zat
atau bahan baru yang bersertifikat halal. Tahap produksi baru akan
dimulai setelah tahap pertama dalam HSCLM mengenai bahan baku
yang akan digunakan telah lulus uji halal. Oleh karena itu, setiap
informasi yang diminta dari pelaku di HSCLM (dengan istilah R Info
dalam Kerangka HTS) mengacu pada Informasi Permintaan dalam
sistem TS mengenai informasi tentang produk atau tahapan produksi
yang ingin diperbarui oleh pengguna dengan mengambil data dari
basis data tersebut.
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HTS akan dilaksanakan dan proses yang lancar untuk mendapatkan
informasi terkini tentang produksi makanan dan minuman halal
akan membantu seluruh pelaku di HSCLM untuk meningkatkan
produktivitas dan menghindari masalah kontaminasi atau
pemalsuan bahan atau zat yang disertakan dalam produksi, serta
pembatalan karena kekurangan jumlah produk dan pemborosan
makanan. Dengan kata lain, dukungan teknologi digital yang baik,
yang menyediakan infrastruktur TIK yang stabil dan berkelanjutan
untuk operasional HTS akan menciptakan Ekonomi Islam yang
dinamis dengan ekonomi digital Islam yang aktif di Indonesia.
Klaster industri halal lainnya akan mengadaptasi kerangka kerja HTS
dan mengoperasionalkan sistem tersebut di dalam klasternya.
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Oleh karena itu, keberhasilan kombinasi Rantai
Nilai Halal lainnya dalam implementasi HTS akan
berdampak pada PDB Indonesia secara tidak
langsung. Prospek positif pertumbuhan
ekonomi Indonesia ini dapat menaikkan
peringkat Indonesia ke peringkat 10 Besar
Indikator Ekonomi Islam Global untuk Pangan
dan Minuman Halal. Pada akhirnya, visi yang
dicita-citakan dalam MEKSI akan terwujud
dalam jangka waktu yang ditentukan.
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