
Indonesia Diminta Kembangkan Bisnis Halal
YOGYA, TRIBUN - Indone
sia dikenal sebagai negara 

. dengan.-populasi muslim 
terbesar di dunia. Namun 
demikian, bisnis halal di In
donesia dinilai masih kurang 
populer.

Komite Nasional Ekonomi 
dan Industri Republik Indo
nesia, Hendri Saparini ber
harap, Indonesia bisa me
ngembangkan bisnis halal 
guna menunjang sektor eko
nomi negeri. Ia menyebut
kan bahwa negara-negara 
lain seperti Jepang dan Italia 
bahkan sudah menerapkan 
bisnis halal.

“Jepang saja sekarang su
dah mengembangkan halal 
bussiness, pada sektor pari
wisata dan industri makan
an. Mereka bahkan bekeija 
sama dengan Malaysia un
tuk mendapatkan label halal 
untuk makanan produksi 
mereka. Seharusnya kita se
bagai akademisi juga harus

sadar dan mulai mengem
bangkan halal bisnis. Teru
tama pada sektor makanan,” 
ujarnya dalam 2nd ICIEFI 
(International Conference 
on Islamic Economics and 
Financial Inclusion), di Am- 
phiteater Pascasarjana UMY, 
pada Selasa (24/1).

Selain Jepang, Hendri 
m engungkapkan bahwa 
Italia juga sudah menjalan
kan bisnis halal di bidang 
fashion. Sesuai keterangan 
Hendri, Italia bahkan meng
klaim sebagai neghra penye
dia fashion muslim. Hendri 
juga menilai bahwa ke de
pannya bisnis halal akan se
makin berkembang di kawa
san global.

Bila Indonesia belum sa
dar dalam pengembang
an bisnis halal, lanjutnya, 
maka potensi Indonesia un
tuk menjadi produsen bis
nis halal akan kalah dengan 
negara lain. Dan Indonesia

hanya akan terus menjadi 
konsumen, padahal komu
nitas muslim di Indonesia 
sangatlah besar.

Pemberlakuan terhadap 
pajak impor di Indonesia, 
dikatakan Hendri, juga ma
sih sangat murah. Hendri 
menyebutkan bahwa India 
sudah memberlakukan pa
jak pada produk impor seba
nyak 43 persen sebagai ben
tuk dari kebijakan proteksi 
negerinya.

“Bahkan Donald Trump 
juga akan memberlakukan- 
kebijakan proteksi untuk 
produk-produk asing yang 
akan masuk ke Amerika. 
Harusnya Indonesia dapat 
meniru kebijakan proteksi 
tersebut. Tidak seperti se
karang yang harga produk 
impor malah sangat murah. 
Kita seharusnya mendorong 
produk lokal dan memaju
kan industri dalam negeri," 
terang Hendri. (gya)
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Seharusnya 
kita sebagai 
akademisi juga 
harus sadar 
dan mulai 
mengembang
kan halal bis
nis. Terutama 
pada sektor 
makanan
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