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RINGKASAN EKSEKUTIF
Dengan nama Allah, Yang Maha
Pengasih,
Maha
Penyayang

Turki naik dua peringkat dalam peringkat ini
secara agregat.

State of the Global Islamic Economy Report
kini telah memasuki Edisi Tahunan ketujuh dan
menyoroti potensi kuat 1,8 miliar konsumen
Muslim di seluruh dunia.

Strategi nasional beberapa negara telah
mendorong perkembangan ekonomi Islam
secara substansial, baik itu dalam bentuk Visi
Arab Saudi 2030, atau Filipina yang meluncurkan
logo halal baru untuk memacu ekspor, hingga
pemerintah Korea Selatan yang mendukung
pengembangan kosmetik dan farmasi halal.
Peluncuran Masterplan Ekonomi Islam (MEKSI)
2019-2024 dan Indonesia Halal Economy and
Strategy Roadmap 2018/19 (oleh Indonesia Halal
Lifestyle Center) ingin mendobrak industri Halal
Indonesia, memposisikan Indonesia dan 270 juta
penduduknya membutuhkan sertifikasi Halal.

Laporan tahun ini memperkirakan bahwa
konsumen Muslim mengkonsumsi US $2,2
triliun di 2018 untuk makanan halal, obatobatan dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh
kebutuhan konsumsi berdasarkan etika Islam.
Pengeluaran ini menunjukkan pertumbuhan
sehat 5,2% dari tahun ke tahun dan diperkirakan
akan mencapai US $ 3,2 triliun pada tahun 2024
pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Kumulatif
("CAGR") 6,2%. Selain itu, aset keuangan
syariah dilaporkan telah mencapai $ 2,5 triliun
pada tahun 2018.
Dengan adanya kemajuan-kemajuan penting
tahun lalu 2017-2018 tersebut, Ekonomi Islam
telah memiliki pijakan yang semakin penting
dalam ekonomi global, didorong dengan meningkatnya permintaan konsumen Muslim global
akan produk dan layanan khusus berdasarkan
hukum Islam yang telah menumbuhkan
sub-sektor makanan, kosmetik dan obat-obatan
halal, layanan keuangan syariah, fesyen Muslim,
pariwisata ramah Muslim, dan media bertema
Islami.
Pertumbuhan sektor ekonomi ini secara global
ditopang oleh 10 faktor pendorong utama,
termasuk di antaranya pertumbuhan tinggi
dan peningkatan taraf hidup Populasi Muslim,
peningkatan kepatuhan terhadap etika dan
nilai-nilai Islami, keterlibatan berkelanjutan oleh
perusahaan multinasional dan investor global,
dan berkembangnya sejumlah strategi nasional
negara-negara yang didedikasikan untuk produk
halal dan peluang terkait.
Beberapa negara telah memimpin dalam
membangun ekosistem yang kuat, di mana
Malaysia memimpin Indikator Ekonomi Islam
Global (GIEI) dalam laporan ini, diikuti oleh Uni
Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Arab Saudi.
Indonesia mengalami peningkatan terbesar
dalam GIEI tahun ini, dari tempat kesepuluh di
2018 ke tempat kelima tahun ini. Peningkatan ini
didorong oleh inisiatif yang kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan strategi ekonomi Islam. Sementara itu,

Meski standar halal yang dapat diterima secara
universal masih sulit dicapai, langkah-langkah
terus dilakukan untuk meningkatkan sertifikasi
dan standar, terutama di sektor-sektor makanan,
farmasi dan kosmetik, selain juga kesepakatan
antar-negara untuk saling menerima standar
halal satu dengan yang lain
Laporan tahun ini juga menyoroti potensi dampak
sosial dari masing-masing sektor ekonomi Islam
saat ini, sejalan dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG) Perserikatan BangsaBangsa (PBB) untuk tahun 2030. Pembiayaan
sosial Islami melalui Zakat dan Shadaqah (bentuk
filantropi Islam), telah mendapatkan perhatian
utama lembaga-lembaga multi-lateral global
termasuk Bank Dunia, UNHCR dan UNESCO.
Memang masih ada banyak hal yang harus
diperbaiki, tetapi kerangka SDG adalah cara
yang penting dikaitkan dalam pengembangan
ekonomi Islam ke depan, agar berkembang
dalam kerangka pemikiran yang maju sekaligus
beretika.
Investasi memainkan peran penting dalam
mendorong pertumbuhan substansial Ekonomi
Islam, dan selama setahun terakhir telah terdapat
beberapa perkembangan signifikan. Dana sebesar
$ 1,2 miliar telah diinvestasikan secara global di
perusahaan-perusahaan ekonomi Islam. Angka
ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 399%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada
transaksi yang sebanding di produk-produk halal,
gaya hidup Islami dan keuangan syariah. Jenis
transaksi ini yang terjadi beragam, mulai dari aksi
akuisisi fesyen Muslim dan pariwisata Islami. Sektor
kosmetik dan media bertema Islami, meskipun juga
menarik investasi, agak tertinggal.
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Sektor makanan halal telah mengalami evolusi besar di tahun
lalu, didorong oleh teknologi dan pengembangan pusat halal.
Berbagai aplikasi kini mampu menghubungkan konsumen
dengan restoran dan merek halal, sementara platform penelusuran halal menghubungkan seluruh rantai pasokan dari
produsen ke auditor dan lembaga sertifikasi. Pada tingkatan
makro, UEA dan Cina telah menandatangani perjanjian senilai
$ 1 miliar untuk pembuatan makanan dan pabrik pengolahan di
Dubai, sementara Indonesia berniat untuk meluncurkan Distrik
Gaya Hidup Halal senilai $ 18 juta. Pengeluaran Muslim untuk
Makanan dan Minuman bernilai $ 1,4 triliun pada tahun 2018 dan
diperkirakan akan mencapai $ 2,0 triliun pada tahun 2024.
Keuangan Islam terus mengimbangi laju pertumbuhan
perubahan pasar yang cepat, mengadopsi teknologi finansial
(tekfin), cryptocurrency, dan digital banking. Sementara
itu, makin banyak korporasi dan pemerintah mengeluarkan
sukuk (obligasi keuangan syariah), termasuk juga green
sukuk. Namun meskipun tekfin mulai mendorong keuangan
Islam ke tingkat yang berbeda, pertumbuhan yang terjadi
baru-baru ini masih berdasarkan pada layanan dan produk
perbankan tradisional. Industri keuangan Islam diperkirakan
bernilai $ 2,5 triliun pada tahun 2018 dan diperkirakan akan
mencapai $ 3,5 triliun pada tahun 2024.
Pariwisata ramah Muslim, yaitu sektor yang membahas
mengenai pemenuhan kebutuhan beragama wisatawan
Muslim, kini semakin mengembangkan pilihan, mulai dari
pilihan resor pantai hingga hotel berorientasi keluarga, dari
agen perjalanan hingga ke aplikasi yang memesan dan menilai
destinasi liburan. Selama setahun terakhir, banyak agensi
perjalanan online telah muncul dengan fokus baru pada
penyediaan layanan Umrah ke Saudi Arabia dan pariwisata
terkait. Sektor ini menarik investasi terbesar pada pasar
perjalanan ramah Muslim. Rencana pemerintah OKI untuk
meningkatkan pendapatan pariwisata semakin mendorong
investasi di sektor ini, baik di Malaysia maupun Indonesia, di
Turki maupun Arab Saudi. Pengeluaran pariwisata konsumen
Muslim bernilai $ 189 miliar pada 2018 dan diperkirakan akan
tumbuh hingga $ 274 miliar pada tahun 2024.
Industri Fesyen Muslim telah mengalami tahun yang menarik,
dengan diadakannya pergelaran fesyen khusus di seluruh
dunia, merek-merek baru pun muncul dan investasi di situs
online fesyen Muslim pun meningkat. Peritel fesyen Muslim
online sederhana Modanisa menjual saham minoritas yang
diperkirakan bernilai $ 15 juta kepada Goldman Sachs dan
Wamda Capital untuk mendanai ekspansi. Sementara itu,
pengecer online yang berbasis di Dubai, The Modist, telah
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menarik investasi, dan merek fashion New York Haute Hijab
telah mendapatkan pembiayaan untuk menciptakan merek
gaya hidup pertama bagi populasi Muslim digital. Belanja
masyarakat Muslim untuk pakaian dan alas kaki diperkirakan
bernilai $ 283 miliar pada 2018 dan diproyeksikan tumbuh
menjadi $ 402 miliar pada tahun 2024.
Sektor obat-obatan halal siap untuk tumbuh dengan adanya
investasi dari perusahaan-perusahaan yang bervisi jangka
panjang dan diperolehnya sertifikasi halal, terutama di
Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan. Sementara itu pemerintah OKI mendorong pembuatan vaksin dan obat-obatan
halal. Pengeluaran konsumen Muslim untuk obat-obatan
adalah $ 92 miliar pada 2018 dan diproyeksikan akan tumbuh
hingga $ 134 miliar pada tahun 2024.
Kosmetik halal adalah area pertumbuhan yang lain lagi.
Merek-merek baru bermunculan dan adanya e-commerce
telah memperluas penawaran serta menarik investasi. Merek
kosmetik halal SimplySiti berencana untuk mendaftar di
bursa efek Malaysia. Sementara itu, Boutiqaat yang berbasis
di Kuwait, sebuah perusahaan rintisan e-commerce fesyen
dan kosmetik, telah melipatgandakan valuasi mereka menjadi
$ 500 juta setelah pendanaan dari sebuah perusahaan
investasi yang berbasis di Teluk. Belanja kosmetik konsumen
Muslim diperkirakan mencapai $ 64 miliar pada tahun 2018
dan diperkirakan akan mencapai $ 95 miliar pada tahun 2024.
Sektor media dan rekreasi halal semakin mengembangkan
portofolio penawaran, mulai dari film, miniseri, dan konten
online, hingga aplikasi yang ditujukan bagi kebutuhan gaya
hidup Muslim. Studio-studio arus utama dan streaming
platform seperti Netflix telah mengadaptasi dan membuat
konten-konten baru untuk menarik pemirsa Muslim,
sementara nilai-nilai budaya Islam sedang dikembangkan
untuk anak-anak di berbagai platform. Belanja Muslim untuk
media dan rekreasi mencapai $ 220 miliar pada 2018 dan
diperkirakan akan mencapai $ 309 miliar pada tahun 2024.
Meski investasi dan pengembangan ekonomi Islam
meningkat pesat di satu tahun terakhir, masih banyak yang
harus dilakukan. Karena alasan inilah, laporan ini menyediakan arahan bagi Seluruh pemangku kepentingan yang
mencakup investor swasta, pengusaha, regulator dan pemerintah, tentang cara terbaik untuk mendorong sektor ini
maju, memanfaatkannya secara substansial, dan membantu
mewujudkan potensi ekonomi yang dapat melayani 1,8 miliar
Muslim serta kebutuhan etis miliaran orang lainnya dari
agama dan cara hidup yang berbeda.

"... Ekonomi Islam telah memiliki
pijakan mapan yang semakin penting
dalam ekonomi global..."
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Seluruh estimasi dilakukan oleh DinarStandard Research & Advisory kecuali untuk sektor Keuangan Islami disediakan oleh data indikator Refinitiv Islamic Finance 2018 (FDI), estimasi &
Analisa pasar Muslim DinarStandard. Proyeksi dibuat berdasarkan regresi pertumbuhan tahunan historis dari metrik-metrik industri yang relevan terhadap pertumbuhan GDP dari
masing-masing negara di mana terdapat korelasi yang tinggi. Database IMF Outlook Okt 2018 digunakan sebagai dasar proyeksi. OKI = 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam di mana
populasinya mayoritas Muslim
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Nilai ekspor produk-produk halal dan terkait didasarkan pada data ITC Trademap 2018; Investasi (angka dan nilai kesepakatan individu) didasarkan pada penelusuran mendetail di
database Zephyr antara 2018 dan 2019; Data pendukung, jika ditampilkan, berdasarkan informasi dari Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); Bain Private Equity Report 2019, dan
Bloomberg News (2016).
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MAKANAN HALAL
RINGKASAN
RANGKUMAN
Definisi makanan halal telah berkembang pesat melampaui ritual daging yang dipotong dan diizinkan secara
agama. Sektor ini harus memperluas penawarannya lebih
dari sekedar memiliki sertifikat halal, seiring dengan
karakteristik rantai produksi pangan global, di mana
bahan baku tidak lagi hanya bersumber dari produsen
lokal melainkan dari beberapa lokasi.
Karena rantai produksi makanan telah berubah,
konsumen Muslim harus lebih memperhatikan
pelabelan produk di seluruh rantai nilai, termasuk hal-hal
mulai dari daging yang tidak dipotong secara ritual Islam
hingga gelatin, aditif dan pewarnaan dari bahan babi.
Dalam rangka meyakinkan konsumen Muslim serta
mendorong penjualan, produsen permen global Haribo,
Nestlé dan Ferrero Rocher kini telah memperoleh sertifikasi halal. Perhatian pada label dan asal-usul produk
makanan semakin meningkat baik di kalangan konsumen
Muslim maupun non-Muslim ketika mereka menelusuri
rak-rak toko di seluruh dunia. Sektor makanan halal
berada di posisi yang baik untuk mengambil momentum
dari gelombang pelabelan dan pelacakan ini. Rasa yakin,
etika, dan penelusuran merupakan bagian integral dari
makanan halal, yang bukan hanya diizinkan oleh agama,
juga tetapi sehat, murni dan bersih. Sebagai hasilnya,
bukan saja lebih banyak perusahaan makanan mendapatkan halal sertifikasi halal, namun mereka juga disertifikasi sebagai penyedia makanan organik serta menonjolkan komitmen mereka akan etika, contohnya adalah
perusahaan yang berbasis di Inggris, Pronto Eat.
Perusahaan makanan halal semakin beradaptasi dengan
realitas pasar yang berubah, namun masih terdapat
potensi signifikan untuk melakukan lebih banyak hal. Isu
sertifikasi halal terus terfragmentasi di seluruh dunia,
sementara sustainabilitas belum menjadi komponen inti
dari proses sertifikasi. Terdapat beberapa inisiatif yang
sedang berlangsung untuk menyatukan perdagangan
halal global, seperti melalui Akreditasi Halal Internasional
(IHAF) yang berbasis di Dubai dan Badan Akreditasi
Halal Internasional Malaysia (IHAB). Malaysia dan
Indonesia juga bekerja lebih dekat untuk membangun
standar halal, yang sebagian didorong oleh keputusan
Indonesia untuk mewajibkan bahwa seluruh produk serta
layanan terkait makanan yang diproduksi dalam negeri
maupun diimpor harus bersertifikat halal. Teknologi
juga memungkinkan sektor ini untuk berkembang,
sehingga mendorong investasi dan aktivitas ventura.
Sebagai contoh, WhatsHalal yang berbasis di Singapura
telah meluncurkan platform penelusuran halal untuk

BELANJA MAKANAN MUSLIM
GLOBAL DIPERKIRAKAN
MENCAPAI $1,37 TRILIUN PADA
2018, TUMBUH SEBESAR 5,1% DARI
2017. NILAI PEMBELANJAAN INI
DIPERKIRAKAN AKAN TUMBUH
SEBESAR 6,3% PER TAHUN
HINGGA MENCAPAI $2.0 TRILIUN
PADA TAHUN 2024.
menghubungkan seluruh rantai pasokan dari produsen
ke auditor hingga badan sertifikasi. Adanya aplikasi juga
menghubungkan konsumen dengan restoran dan merek
halal, seperti halnya Salam Planet, yang memiliki hampir
200.000 pengguna terdaftar di Denmark, Pakistan dan
Inggris, dan baru-baru ini mengakuisisi Halal Dining Club,
sebuah aplikasi pemesanan restoran halal yang berbasis
di Inggris.
Investor juga memberi sinyal peningkatan daya tarik
dari sektor Makanan Halal, seperti yang terlihat dari
akuisisi Kerry Group atas Aatco Foods dari Oman senilai
$409 juta, dan akuisisi The Chicken and Rice Shop dari
Malaysia seharga $53 juta oleh Zensho Holding.

Pemerintah juga mendukung pengembangan pusat
halal khusus. UEA dan Cina telah menyetujui perjanjian
senilai $ 1 miliar untuk membangun pabrik pengolahan
dan pengolahan makanan di Dubai, sementara Indonesia
berniat untuk meluncurkan Distrik Gaya Hidup Halal
senilai $18 juta. Elite Partners Capital dari Singapura telah
menandatangani kemitraan strategis dengan Singapore
Malay Chamber of Commerce and Industry (SMCCI)
untuk mengembangkan fasilitas produksi halal canggih
senilai $57- $72 juta.
Namun meskipun telah terdapat inisiatif pemerintah
serta merger, akuisisi dan IPO di segmen ini, peluang
makanan halal masih tetap belum terealisasi sepenuhnya.
Makanan halal

IMAGE LEFT: KIWIBOT DISPLAYS ITS AUTONOMOUS FOOD DELIVERY ROBOTS AT THE TECH CRUNCH TC SESSIONS: ROBOTICS +
AI. IMAGE CREDIT: DAVID PHILOGENE / SHUTTERSTOCK.COM
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kesempatan bagi investor
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Investasi di produk-produk halal
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Nilai ekspor produk-produk halal dan terkait didasarkan pada data ITC Trademap 2018; Investasi (angka dan nilai kesepakatan individu) didasarkan pada penelusuran mendetail di
database Zephyr antara 2018 dan 2019; Data pendukung, jika ditampilkan, berdasarkan informasi dari Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); Bain Private Equity Report 2019, dan
Bloomberg News (2016).
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KEUANGAN SYARIAH
RANGKUMAN
Keuangan Islam masih diremehkan oleh sebagian
orang dan masih dianggap sektor keuangankelas ringan
tanpa banyak pengaruh. Tetapi dengan aset yang saat
ini bernilai $ 2,5 triliun, sektor ini merupakan pemain
keuangan utama dengan jangkauan global yang terus
berkembang.
Keuangan Islam juga mengikuti perubahan cepat di
pasar, mengadopsi teknologi keuangan (tekfin), mata
uang kripto, dan perbankan digital, sementara semakin
banyak perusahaan dan pemerintah yang mengeluarkan sukuk (obligasi keuangan syariah), termasuk juga
sukuk hijau. Pengembangan sektor Keuangan Sosial
Islam merupakan perkembangan penting, khususnya
dengan munculnya Dana Zakat khusus yang dibentuk
oleh UNHCR dan meningkatnya penerapan kriteria
keberlanjutan dalam produk-produk Keuangan Islami
yang menempatkan industri ini untuk memaksimalkan
dampak sosial dan mendukung pencapaian SDG.
Sektor ini telah tumbuh sangat cepat di negara-negara
OKI, di mana umat Islam ingin menggunakan layanan
bank sesuai aturan syariah. Namun, keuangan Islami
telah terbukti sama menariknya bagi non-Muslim,
baik karena layanan yang ditawarkan maupun karena
para pelanggan menginginkan pendekatan yang lebih
etis terhadap perbankan dan keuangan. Prinsip Islam,
yaitu hukum Syariah, membedakan sektor ini dari
keuangan konvensional, terutama karena ia melarang
bunga. Sama halnya seperti dalam keuangan konvensional, teknologi finansial (fintech) adalah isu hangat
dalam keuangan syariah, dengan banyaknya lembaga
keuangan yang berinvestasi dalam segmen ini selama
setahun terakhir. Bahrain Islamic Bank telah meluncurkan bank yang sepenuhnya digital pertama di negara
itu, sementara Al Hilal Bank UEA telah melakukan
transaksi sukuk pertama di dunia menggunakan
teknologi blockchain. Namun meski fintech telah
membawa keuangan syariah ke tingkat berikutnya,
pertumbuhan yang terjadi baru-baru ini masih lebih
berat disebabkan oleh produk dan layanan perbankan
tradisional, dengan pelaporan Emirates Islamic Bank
menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 97
persen dari tahun-ke-tahun, CIMB Malaysia melaporkan
kenaikan laba bersih 24,7%, dan Kuwait International
Bank, melaporkan kenaikan 18%.
Penerbitan sukuk semakin mendorong pertumbuhan.
Proyek infrastruktur dengan pembiayaan sesuai syariah
senilai $1 miliar lebih sedang ditawarkan

Total aset industri
keuangan syariah
diperkirakan bernilai $2,5
triliun pada tahun 2018
dan dengan CAGR sebesar
5,5 persen diperkirakan
akan tumbuh mencapai
$3,5 triliun pada tahun
2024.
oleh pemerintah Indonesia. Bank Pembangunan Islam
(IDB) telah mengeluarkan sukuk senilai $1,3 miliar,
sementara Oman menerbitkan sukuk senilai $1,5 miliar
bersama dengan lembaga keuangan global terkemuka
seperti HSBC, JP Morgan, dan Standard Chartered.

Berbagai perusahaan dan organisasi juga memanfaatkan sukuk untuk mengumpulkan dana untuk
operasi dan ekspansi, dengan Almarai, perusahaan
susu yang terbesar di kawasan Teluk, mengeluarkan
sukuk $ 500 juta, Saudi Telecom mengeluarkan sukuk
internasional 10 tahun senilai $1,25 miliar, dan Majid
Al-Futtaim yang berbasis di UAE mengeluarkan sukuk
hijau senilai $ 600 juta untuk investasi di bidang-bidang
terbarukan seperti energi dan pengelolaan air yang
berkelanjutan. Bank syariah juga semakin menekankan
prinsip-prinsip mereka, seperti CIMB Islamic Bank
Malaysia yang mendukung usaha kecil dan menengah
dalam industri halal untuk berkembang secara global.
Sementara bank-bank syariah baru telah didirikan,
terdapat juga sejumlah merger, khususnya di wilayah
Teluk, di mana Kuwait Finance Merger House (Bahrain)
bergabung dengan Ahli United Bank sehingga
menjadikan mereka salah satu bank syariah terbesar
di dunia. Segmen keuangan Islam lainnya mendorong
sektor ini maju, termasuk takaful
(Asuransi Islam) dan produk keuangan murabahah dan
wakaf.
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Keuangan Syariah
asset keuangan
Syariah (estimasi 2018)
2.52 TRILIUN

tahun ke tahun
3.5 %daripertumbuhan

$

hingga 2024
3.47 TRILIUN

5.5 %2018-24 hingga

Pertumbuhan CAGR
yang diproyeksikan

$

BANK KOMERSIL SYARIAH
MENDOMINASI
DISTRIBUSI ASET
(2018)
Bank
syariah

70%

Sukuk
Islami

4%

Other

Reksadana
syariah

7% 4%

TEKFIN SEMAKIN MEROKET

1,396
93

Institusi keuangan
Islami
Tekfin Islami
global

KEUANGAN SOSIAL SYARIAH
TUMBUH SECARA GLOBAL

zakat
(estimasi 2018)
76 MILIAR
wakaf
$
(estimasi 2016)
410 MILIAR

$

PELUANG
PEMERINTAH

PELUANG
SWASTA

Keuangan Syariah dapat memainkan peran
penting dalam meningkatkan pertumbuhan
nasional dengan cara berjejaring dengan
sektor riil Islami

Bank Syariah dapat mendorong
pertumbuhan dan profitabilitas melalui
digitalisasi dan mengikuti
kesempatan-kesempatan sektoral

RANKING INDIKATOR EKONOMI ISLAM GLOBAL
KEUANGAN SYARIAH
1

Malaysia

6

Jordan

2

Bahrain

7

Oman

3

UAE

8

Kuwait

4

Saudi Arabia

9

Pakistan

5

Indonesia

10 Qatar

SEKTOR PERTUMBUHAN TERHANGAT DI 2020
Tekfin Islami (terutama teknologi asuransi
Islami/takaful
Keuangan sosial Islami (zakat, wakaf,
keuangan mikro)
Pembiayaan dagang Islami

Seluruh estimasi dilakukan oleh DinarStandard Research & Advisory kecuali untuk sektor Keuangan Islami disediakan oleh data indikator Refinitiv Islamic Finance 2018 (FDI), estimasi &
Analisa pasar Muslim DinarStandard. Proyeksi dibuat berdasarkan regresi pertumbuhan tahunan historis dari metrik-metrik industri yang relevan terhadap pertumbuhan GDP dari
masing-masing negara di mana terdapat korelasi yang tinggi. Database IMF Outlook Okt 2018 digunakan sebagai dasar proyeksi. OKI = 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam di mana
populasinya mayoritas Muslim
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KUWAIT

116
#6
BILLION

$

#9 TURKEY
BILLION
$

51

#2$ SAUDI ARABIA
541 BILLION

#1

#4
238 BILLION

$

BAHRAIN
#8 $

86

BILLION

IRAN

575 BILLION

$

UAE

BANGLADESH

38 BILLION #10

$

#3$MALAYSIA
521
BILLION

QATAR

125
#5
BILLION

$

INDONESIA

#7
86
BILLION

$

Legend
10 pasar teratas keuangan Syariah
(US$, 2018)

KESEMPATAN
INVESTOR

508

$

208M

$

TANDA - TANDA
Investasi di tekfin Islami
Jejaring keuangan sosial
Islami global

98M

8

JUTA investasi di keuangan Syariah di
2018/19

MUBASHER FINANCIAL SERVICES BSC (Bahrain) acquired by AL
SAFWA ISLAMIC FINANCIAL SERVICES PJSC (UAE)

$

$ M

Minat akan investasi/keuangan Syariah terus tumbuh; dengan
kesempatan-kesempatan besar di tekfin dan wilayah-wilayah pertumbuhan

HSBC AMANAH TAKAFUL (MALAYSIA) BHD (Malaysia) acquired by FWD
GROUP MANAGEMENT HOLDINGS LTD (Hong Kong)

Berkembangnya solusi
pembiayaan dagang Islami

Secured by WAHED INVEST LTD (United States) from a consortium led by
CUE BALL GROUP LLC, THE (United States of America)

Nilai ekspor produk-produk halal dan terkait didasarkan pada data ITC Trademap 2018; Investasi (angka dan nilai kesepakatan individu) didasarkan pada penelusuran mendetail di
database Zephyr antara 2018 dan 2019; Data pendukung, jika ditampilkan, berdasarkan informasi dari Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); Bain Private Equity Report 2019, dan
Bloomberg News (2016).

DIGITAL
SOLUTIONS
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WISATA RAMAH
MUSLIM

RANGKUMAN

Pariwisata ramah-Muslim kini lebih luas
daripada sebelumnya, dengan penawaran
yang berkisar mulai dari resor pantai hingga
hotel yang berorientasi keluarga, dan dari agen
perjalanan hingga aplikasi untuk memesan
dan menilai liburan. Sementara kolam renang
terpisah dan restoran halal telah memungkinkan pariwisata ramah Muslim untuk
berkembang di berbagai pasar, solusi digital
telah menjadi kunci untuk membuka potensi
pasar yang lebih luas. Selama setahun terakhir,
banyak agen perjalanan online telah muncul,
mulai dari UmrahMe, hingga agen perjalanan
online baru yang ramah Muslim di Serendipity
Tailormade, Rihaala.com, dan HalalHoliday yang
berbasis di Malaysia.
Terdapat perhatian khusus pada haji tahunan
dan ziarah ke Arab Saudi, yang menarik hampir
10 juta peziarah per tahun dan menghasilkan
lebih dari $8 miliar pendapatan. Mengingat
rencana kerajaan Arab Saudi untuk menarik 30
juta peziarah setahun untuk umrah di bawah
Visi 2030-nya, solusi digital memungkinkan
tujuan tersebut direalisasikan. Kementerian
Haji dan Umrah Arab Saudi telah menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa
agen perjalanan online, termasuk situs utama
Agoda dan Booking.com. Sementara itu,
HolidayMe, agen perjalanan online dari wilayah
Teluk, meluncurkan UmrahMe, yang menyediakan paket umrah yang dapat disesuaikan
sesuai keinginan.
Rencana pemerintah OKI untuk meningkatkan
pendapatan pariwisata semakin mendorong
investasi di sektor ini. Arab Saudi sedang
mencari pendanaan $20 miliar hingga 2035
untuk proyek al-Ula yang sedang mereka
rencanakan, sementara Turki, Malaysia dan
Indonesia telah mendorong perluasan pari-

Belanja perjalanan
Muslim diperkirakan
bernilai $ 189 miliar
pada tahun 2018, dan
diperkirakan tumbuh
menjadi $ 274 miliar pada
2024.
wisata ramah-Muslim. Pada akhir 2018, Indonesia Muslim
Travel Index (IMTI) yang memberi peringkat provinsi-provinsi
di negara itu untuk faktor-faktor ramah Muslim, bermitra
dengan Mastercard dan CrescentRating, sementara Islamic
Tourist Centre Malaysia telah meluncurkan inisiatif untuk
memberikan penghargaan pada hotel ramah-Muslim di Juli
2019. Negara-negara mayoritas non-Muslim juga semakin
memasarkan negara mereka kepada Muslim, misalnya
Jepang yang berjanji untuk menyediakan lingkungan yang
ramah Muslim untuk Olimpiade Tokyo 2020.
Meski terdapat investasi dalam sektor infrastruktur, agen
perjalanan online adalah sektor yang menarik investasi
terbanyak di pasar perjalanan ramah Muslim. HolidayMe
mengumpulkan $16 juta dalam pendanaan yang dipimpin
oleh Gobi Partners China bersama dengan Accel Partners
India, Global Ventures UEA, Aljabar Ventures Mesir, B&Y
Venture Partners Lebanon, dan bergabung dengan Tripfez,
agen perjalanan online ramah Muslim dari Malaysia.
Traveloka dari Indonesia mengumpulkan $420 juta dalam
putaran pendanaan yang dipimpin oleh dana kekayaan
negara Singapura, dan biro perjalanan online Sastaticket.pk
yang berbasis di Pakistan menerima $1,5 juta yang dipimpin
oleh Gobi Partners. Platform teknologi diharapkan dapat
mendorong sektor ini untuk maju. Misalnya, Have Halal,
Will Travel, sebuah panduan perjalanan online, telah meluncurkan chatbot bernama Sophia di platform mereka.
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Pariwisata Ramah Muslim
PELUANG
KONSUMEN

belanja
oleh
189 MILIAR

$

tahun ke tahun
6.8 %daripertumbuhan

Pertumbuhan CAGR
yang diproyeksikan

belanja Muslim untuk
wisata (estimasi 2018)
1.8 MILIAR

6.4 %2018-24 hingga

hingga
274 TRILIUN
2024

$

Muslim Spend on
outbound travel

12%

BIAYA PERJALANAN WISATA
GLOBAL ($1.6 TRILIUN)

Wisatawan Muslim
di 2018
72.5
MILLION
Nilai pemesanan
umrah online
1.5
BILLION (estimasi 2018)

$

PELUANG
PEMERINTAH

PELUANG
SWASTA

Negara-negara OKI dapat meningkatkan
PDB 1% melalui pariwisata ramah Muslim

Perusahaan-perusahaan bisa
mendapatkan lebih dari $1 miliar
pendapatan dari pariwisata ramah Muslim

RANKING INDIKATOR EKONOMI ISLAM GLOBAL
PARIWISATA
1

Malaysia

6

Tunisia

2

UAE

7

Azerbaijan

3

Turkey

8

Jordan

4

Indonesia

9

Albania

5

Maldives

10 Thailand

SEKTOR PERTUMBUHAN TERHANGAT DI 2020
Wisata ramah-Muslim
yang terkustomisasi
Wisata ramah
lingkungan

Teknologi untuk
umrah
Wisata pantai
halal

Seluruh estimasi dilakukan oleh DinarStandard Research & Advisory kecuali untuk sektor Keuangan Islami disediakan oleh data indikator Refinitiv Islamic Finance 2018 (FDI), estimasi &
Analisa pasar Muslim DinarStandard. Proyeksi dibuat berdasarkan regresi pertumbuhan tahunan historis dari metrik-metrik industri yang relevan terhadap pertumbuhan GDP dari
masing-masing negara di mana terdapat korelasi yang tinggi. Database IMF Outlook Okt 2018 digunakan sebagai dasar proyeksi. OKI = 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam di mana
populasinya mayoritas Muslim
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RUSSIA

TOURISTS
5.6 MILLION
$ BILLION
8 SPEND #8

FRANCE

TOURISTS
5 MILLION

TURKEY

#1
TOURISTS
6.4 MILLION
$ BILLION
6 SPEND #10

IRAN
$ BILLION

8 SPEND

SPEND #3
15 BILLION

QATAR $

SPEND #4
12 BILLION

KUWAIT $

NIGERIA
$ BILLION

7 SPEND

SAUDI
ARABIA

UAE

SPEND #1
22 BILLION

$
#9

#6

#2 6.2 MILLION
TOURISTS

17

$

BILLION
SPEND #2

MALAYSIA

TOURISTS
4.8 MILLION
BILLION
#5 $8 SPEND #7

INDONESIA
BILLION
$

11 SPEND #5

Legend
5 destinasi teratas untuk wisatawan
Muslim (2018)
10 pasar teratas dengan belanja terbesar
(US$, 2018)

KESEMPATAN
INVESTOR

42

$

Meskipun pertumbuhannya tinggi, nilai investasi yang ada
masih sangat jauh dari potensi. Investor masih memiliki
banyak kesempatan

JUTA Investasi di gaya hidup Islami
2018/2019

SINYAL LEMAH
Investas di perusahaan wisata
online

16

$

M

TRAVEAZY DMCC (dba HolidayMe)
(UEA) mendapatkan investasi dari
Gobi Partners (Malaysia)

Kesempatan ventura di
teknologi Umrah
Inisiatif pemerintah makin
meluas

Nilai ekspor produk-produk halal dan terkait didasarkan pada data ITC Trademap 2018; Investasi (angka dan nilai kesepakatan individu) didasarkan pada penelusuran mendetail di
database Zephyr antara 2018 dan 2019; Data pendukung, jika ditampilkan, berdasarkan informasi dari Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); Bain Private Equity Report 2019, dan
Bloomberg News (2016).

MODANISA MINORITY STAKE
EST. $15M
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BUSANA MUSLIM
RINGKASAN
Busana Muslim kini lebih sering terlihat
daripada sebelumnya, baik di jalan, di media,
media online atau di catwalk. Gaya ini terbukti
sejalan dengan trend, dengan desain yang
populer di kalangan Muslim dan non-Muslim di
seluruh dunia yang ingin menjadi modis namun
santun.
Selama setahun terakhir, beberapa pagelaran
busana Muslim diadakan untuk pertama kalinya
di kota-kota di seluruh dunia, dari Miami ke
Accra, Moskow dan Milan. Pagelaran busana
muslim kontemporer, yang memamerkan 53
desainer, label dan pengecer, telah diadakan di
San Francisco. Majalah AS, Sports Illustrated,
pertama kali menampilkan model dalam
balutan burkini dan jilbab, Halima Aden. Dua
pameran perdagangan internasional, Galeri
Dusseldorf dan Collection Premier Moscow
kini menampilkan busana Muslim. Aden telah
menjadi wajah tidak resmi dari busana Muslim
di tahun lalu dengan cara muncul dalam
berbagai pemotretan mode, meluncurkan lini
fesyennya bersama dengan peritel Turki online,
Modanisa, dan merancang boneka Barbie yang
mengenakan kerudung.
Sementara itu, beberapa merek garis utama
telah meluncurkan busana santun, seperti
Uniqlo Jepang, menindaklanjuti keberhasilan
lini hijab 2015-nya. Di lain pihak, raksasa pakaian
olahraga Nike meluncurkan Pro Hijab.
Melihat ekspos media dan perkembangan
penjualan busana santun, investor pun
menaruh perhatian. Pengecer mode online
Modanisa menjual saham minoritas yang
diperkirakan mencapai $15 juta dari Goldman
Sachs dan Wamda Capital untuk mendanai
ekspansi, sementara pengecer online dari Dubai
The Modist telah berhasil menarik investasi dari
Inggris situs mode e-commerce Farfetch dan
Annabel Investment Holding. Merek fashion
New York, Haute Hijab, juga mendapatkan
pendanaan $ 2,3 juta untuk menciptakan merek
pertama bagi para Muslim berkebangsaan
digital di seluruh dunia.

KREDIT GAMBAR : MODINSA

Belanja pakaian dan alas
kaki Muslim diperkirakan
bernilai $283 miliar pada
2018, di mana terdapat
potensi yang signifikan
untuk busana santun untuk
mengambil pangsa pasar
yang jauh lebih besar dari
pasar pakaian jadi global
yang bernilai $2,5 triliun.
Perkembangan-perkembangan ini merupakan indikator kuat
bahwa fesyen Muslim bergerak ke arah yang benar. Namun, tanpa
pedoman standar atau pedoman kesantunan, maka kesalahan
mungkin saja terjadi, seperti ketika sebuah merek dari Amerika
Serikat mendapat reaksi konsumen karena menggunakan model
yang tidak mengenakan pakaian yang sesuai untuk Memasarkan
lini hijabnya.
Merek dan pengecer arus utama juga tidak sepenuhnya menyadari
bahwa busana santun tidak tidak selalu memerlukan koleksi yang
sama sekali berbeda untuk menarik bagi konsumen: pakaian
konvensional pun bisa disesuaikan menjadi lebih santun, seperti
busana yang lebih longgar dan penutup yang lebih panjang untuk
lengan dan kaki.
Berharap untuk mengarahkan sektor ini dengan lebih baik, Think
Fashion
meluncurkan The Council of Modest Fashion di Jakarta, Indonesia
dengan dewan-dewan perwakilan di berbagai belahan dunia untuk
mempromosikan praktik fesyen yang inklusif, berkelanjutan,
mendukung desainer dan menghasilkan pertumbuhan industri
fesyen santun.
Pemerintah OKI juga mendukung sektor mode santun, misalnya
di Turki dan Indonesia. The Islamic Design Fashion Council (IDFC)
terus mempromosikan sektor ini, seperti di Torino Fashion Week,
dan di UAE menjadi tuan rumah Pret-A-Cover Buyers Lane, acara
pagelaran busana dan desain santun di Dubai.

Busana Muslim
PELUANG
KONSUMEN

4.8

belanja oleh
283 MILIAR

$

% pertumbuhan
dari tahun ke tahun

Pertumbuhan CAGR
yang diproyeksikan

Muslim untuk
pakaian (estimasi 2018)
1.8 MILIAR

6 %2018-24 to

402

$

MILIAR
hingga
2024

Belanja pakaian
Muslim

11%

BELANJA PAKAIAN GLOBAL
($2.5 TRILIUN)

Ekspor pakaian
ke negara-negara
21.3
BILLION OKI tahun 2018

$

eCommerce
fesyen santun kunci
85 Retailer

PELUANG
PEMERINTAH

PELUANG
SWASTA

Fesyen Muslim dapat meningkatkan PDB,
membangun talenta local dan
meningkatkan lapangan kerja

Major retailers and brands can generate
substantial revenues by adapting
collections as well as launching modest
fashion lines.

RANKING INDIKATOR EKONOMI ISLAM GLOBAL –
FESYEN MUSLIM
1

UAE

6

Italy

2

Turkey

7

Bangladesh

3

Indonesia

8

Morocco

4

Malaysia

9

India

5

Singapore

10 Sri Lanka

SEKTOR PERTUMBUHAN TERHANGAT DI 2020
Fesyen Muslim
mewah

mCommerce

Busana olahraga
santun

Fesyen
sirkuler

Busana santun
pria

Seluruh estimasi dilakukan oleh DinarStandard Research & Advisory kecuali untuk sektor Keuangan Islami disediakan oleh data indikator Refinitiv Islamic Finance 2018 (FDI), estimasi &
Analisa pasar Muslim DinarStandard. Proyeksi dibuat berdasarkan regresi pertumbuhan tahunan historis dari metrik-metrik industri yang relevan terhadap pertumbuhan GDP dari
masing-masing negara di mana terdapat korelasi yang tinggi. Database IMF Outlook Okt 2018 digunakan sebagai dasar proyeksi. OKI = 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam di mana
populasinya mayoritas Muslim

RUSSIA
BILLION
$

13 SPEND #6

955

$

#4

EXPORT
2.3 BILLION
$
SPEND #1
29 BILLION

$

MILLION
EXPORT

#3

ITALY

TURKEY

SPEND #7
13 BILLION

$

12

$

EGYPT

NIGERIA
BILLION
$

20 SPEND #4

IRAN

12

$

BILLION
SPEND #10

SAUDI
ARABIA

SPEND #5
18 BILLION

$

BILLION
SPEND #9

EXPORT
10.6 BILLION

$

PAKISTAN

#1

CHINA

UAE
$

SPEND #2
23 BILLION
#5
EXPORT
3.1 BILLION
$
SPEND #8
13 BILLION

$

BANGLADESH
MILLION
$

726 EXPORT

#2

INDONESIA
BILLION
$

21 SPEND #3

INDIA

Legend
5 negara pengekspor teratas ke OKI
(US$, busana Muslim, 2018)
10 pasar konsumen fesyen Muslim
terbesar (US$, 2018)

KESEMPATAN
INVESTOR

42

$

2

$ M

16

$

M

Meskipun pertumbuhannya tinggi, nilai investasi yang ada
masih sangat jauh dari potensi. Investor masih memiliki
banyak kesempatan

JUTA iInvestasi di gaya hidup Islami
2018/2019

HAUTE HIJAB mendapatkan investasi
dari Cue Ball Capital (keduanya dari
Amerika Serikat)

MODANISA mendapatkan investasi dari EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UK),
Goldman Sachs dan Wamda Capital

SINYAL
Investasi ventura di platform
e-commerce tahap awal &
pertumbuhan tinggi
Akuisisi merek-merek fesyen
Muslim
Permintaan akan fesyen
santun yang juga beretika

Nilai ekspor produk-produk halal dan terkait didasarkan pada data ITC Trademap 2018; Investasi (angka dan nilai kesepakatan individu) didasarkan pada penelusuran mendetail di
database Zephyr antara 2018 dan 2019; Data pendukung, jika ditampilkan, berdasarkan informasi dari Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); Bain Private Equity Report 2019, dan
Bloomberg News (2016).
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INDUSTRI FARMASI
HALAL
RINGKASAN
Para ilmuwan Islam dan praktisi medis abad ke
10 dan 11 seperti Ibnu Sina, al-Razi dan al-Biruni
memainkan peran penting dalam evolusi
kedokteran, sains, dan perawatan kesehatan.
Warisan itu terus berlanjut hingga saat ini, di
mana pengobatan tradisional di Asia Tenggara
masih menyebut kata yunani yang juga merupakan panggilan bahasa Arab untuk negara
Yunani, mencerminkan pertukaran sejarah
pengetahuan medis antara Timur dan Barat.
Saat ini, pengobatan halal jauh dari masa
kejayaannya. Negara-negara OKI merupakan
importir bersih dari obat-obatan dan hanya
terdapat sedikit penelitian dan pengembangan
(R&D) terhadap obat-obatan dan perawatan
baru, sementara produksi farmasi bersertifikat
halal terbatas.
Bahkan konsep obat-obatan halal pun kurang
dipahami di negara-negara OKI dan tidak
mendapatkan perhatian yang sama dengan
sektor ekonomi Islam lainnya, seperti makanan
halal dan busana santun. Sebagian ini disebabkan oleh visibilitas tinggi busana santun di
media dan di jalan, dan label halal di makanan
semakin luas digunakan.
Meskipun demikian, kesadaran di kalangan
umat Islam tentang pentingnya obat-obatan
halal mengalami kenaikan. Masyarakat semakin
sadar bahwa tidak hanya makanan saja yang
dimasukkan ke dalam tubuh yang harus halal,
tetapi juga obat-obatan. Kesadaran ini telah
berkembang bersama tren perawatan kesehatan global yang semakin menghargai pilihan
pribadi: pasien harus memiliki informasi yang
cukup, dan dapat memilih perawatan yang
sesuai dengan keyakinan dan etika mereka.
Kurangnya alternatif halal telah mendorong
fenomena anti-inokulasi di banyak negara OKI,
meningkatkan kekhawatiran orang tua bahwa
vaksin mengandung gelatin babi. Hal ini telah
mendorong OKI untuk membentuk kelompok

Belanja obat-obatan
Muslim bernilai US $92
miliar pada tahun 2018
dan diproyeksikan
untuk tumbuh menjadi
$134 miliar pada tahun
2024.

kerja khusus untuk membuat vaksin dan obat-obatan
halal. Karenanya, pengembangan obat-obatan halal
melayani dampak sosial yang lebih luas, terutama karena
tingkat penyakit menular lebih tinggi di negara-negara OKI
daripada di negara berkembang non-OKI.
Namun meski ada kebutuhan mendesak untuk lebih
banyak obat-obatan yang bersertifikat halal, para investor
belum menyadari besarnya peluang ini, terutama dalam
bentuk pengembalian investasi dalam jangka menengah
dan panjang, karena permintaan yang akan terus
meningkat.
Namun, perusahaan-perusahaan farmasi berpandangan
jauh telah melihat potensi ini, seperti Perusahaanperusahaan Korea Selatan yang berlomba-lomba mencari
sertifikasi halal
untuk meningkatkan ekspor mereka dan berekspansi ke
pasar baru seperti Indonesia, negara yang secara bertahap
akan mewajibkan sertifikasi obat halal hingga tahun 2024.
Malaysia, pemimpin dalam sektor farmasi halal, juga
menyadari potensi ini. Baru-baru ini negara tersebut
merevisi standarnya pada obat-obatan halal serta menerbitkan standar halal untuk perangkat medis.
Semakin standar farmasi halal mendapat penerimaan
secara global, ditambah dengan dukungan negara-negara
OKI untuk mendukung pengembangan sektor farmasi
negara mereka, maka sektor ini siap untuk pertumbuhan
yang luar biasa.
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Farmasi Halal
PELUANG
KONSUMEN

belanja oleh
92 MILIAR

$

tahun ke
5.7 dari
tahun

% pertumbuhan

Muslim untuk
obat-obatan (estimasi 2018)
1.8 MILIAR

6.5 %2018-24 to

Pertumbuhan
CAGR yang
diproyeksikan

Belanja obat-obatan Muslim

EXPORT
3.5 BILLION
BILLION
7 SPEND #3

UNITED $
STATES
$

7%

hingga
134 MILIAR
2024

$

#3

BELANJA OBAT-OBATAN
GLOBAL
($1.3 TRILIUN)

Ekspor obat-obatan
ke negara-negara OKI
210
BILLION tahun 2018

$
PEMBAGIAN SEKTOR

58 %Obat-obatan

32 %Bahan-bahan organik 11 % Bahan-bahan obat lain

PELUANG
PEMERINTAH

PELUANG
SWASTA

Negara-negara OKI dapat meningkatkan
PDB 1% melalui perdagangan
produk-produk Halal

Perusahaan-perusahaan multinasional
dapat meningkatkan pertumbuhan
dengan membuat proposisi produk halal

RANKING INDIKATOR EKONOMI ISLAM GLOBAL –
OBAT-OBATAN HALAL
1

UAE

6

Iran

2

Malaysia

7

Bahrain

3

Jordan

8

Brunei

4

Singapore

9

Turkey

5

Egypt

10 Azerbaijan

SEKTOR PERTUMBUHAN TERHANGAT DI 2020
Gelatin halal

Vaksin halal

Vitamin halal

Perawatan rumahan
halal

Seluruh estimasi dilakukan oleh DinarStandard Research & Advisory kecuali untuk sektor Keuangan Islami disediakan oleh data indikator Refinitiv Islamic Finance 2018 (FDI), estimasi &
Analisa pasar Muslim DinarStandard. Proyeksi dibuat berdasarkan regresi pertumbuhan tahunan historis dari metrik-metrik industri yang relevan terhadap pertumbuhan GDP dari
masing-masing negara di mana terdapat korelasi yang tinggi. Database IMF Outlook Okt 2018 digunakan sebagai dasar proyeksi. OKI = 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam di mana
populasinya mayoritas Muslim
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EXPORT
1.7 BILLION

$
#5

UNITED
KINGDOM
GERMANY
BILLION
$

#1

5.1 EXPORT
$ BILLION
3 SPEND #8

RUSSIA
$ BILLION

3 SPEND #7

SPEND #1
11 BILLION

$

#2
ALGERIA
$ BILLION

4 SPEND #5

TURKEY
PAKISTAN
FRANCE
$ BILLION
IRAN
SPEND #9
BILLION
$
$ BILLION
EXPORT
SPEND #6
$ BILLION
SPEND #10
SAUDI
ARABIA
$ BILLION

4.4
3

3

3

#4

INDIA
$

EXPORT
2.2 BILLION

8 SPEND #2

INDONESIA
$ BILLION

5 SPEND #4

Legend
5 negara pengekspor teratas ke OKI
(US$, farmasi, 2018)
10 pasar obat-obatan dengan konsumen
Muslim terbesar (US$, 2018)

KESEMPATAN
INVESTOR

653

$

Meskipun pertumbuhannya tinggi, nilai investasi yang ada
masih sangat jauh dari potensi. Investor masih memiliki
banyak kesempatan

JUTA Investasi di produk-produk
halal 2018/2019

SINYAL
Investasi di perusahaan
bahan-bahan halal yang ingin
memasok perusahaan farmasi

3

$ M

IBA HALAL mendapatkan investasi dari Advantis
enterprises (keduanya dari India)

Penjualan pemasok
bahan-bahan halal ke
perusahaan farmasi
Investasi di pemasok organik
Halal

Nilai ekspor produk-produk halal dan terkait didasarkan pada data ITC Trademap 2018; Investasi (angka dan nilai kesepakatan individu) didasarkan pada penelusuran mendetail di
database Zephyr antara 2018 dan 2019; Data pendukung, jika ditampilkan, berdasarkan informasi dari Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); Bain Private Equity Report 2019, dan
Bloomberg News (2016).
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Kosmetik Halal
RINGKASAN
Kebersihan tubuh dan jiwa adalah bagian
sangat penting bagian iman seorang Muslim.
Persyaratan seperti itu menyebabkan
munculnya produk-produk lipstik yang dibuat
secara halal dengan gelatin halal dan bukannya
gelatin babi, serta produk-produk kecantikan
dan perawatan tubuh bersertifikat halal. Namun
meski pembuatan kosmetik halal telah menjadi
lebih mudah selama beberapa tahun terakhir
dengan lebih banyak tersedianya bahan bersertifikat halal, memenangkan pasar kosmetik
multi-miliar dolar tidaklah mudah.
Perusahaan kosmetik halal harus bersaing di
rak dengan merek multinasional yang lebih
mapan, yang mungkin juga memiliki sertifikasi
halal. Merek-merek baru juga harus mengikuti
tren kosmetik terbaru - dari warna hingga
aroma, hingga desain dan kemasan - serta
membuktikan manfaat mereka untuk mendapatkan loyalitas pelanggan.
Karena lonjakan permintaan baru-baru ini untuk
kosmetik alami, organik dan vegan, merek halal
menghadapi tantangan lebih lanjut untuk
mempertahankan dan memperluas pasar.
Sebagai akibatnya, merek-merek kosmetik
halal berusaha mendapatkan label sertifikasi
lain untuk membantu menjual produk mereka,
dan sebaliknya, merek-merek organik, alami
dan vegan berusaha mendapatkan sertifikasi
halal untuk memiliki daya tarik pasar yang
lebih luas. Hal yang menunjukkan indikasi ini
adalah ekspor kosmetik berbasis tanaman
Korea Selatan ke negara-negara OKI hampir
meningkat dua kali lipat pada tahun 2018,
sementara selusin produsen kosmetik Korea
Selatan telah meminta sertifikasi halal selama
setahun terakhir untuk mengekspor merek
mereka sendiri serta melakukan manufaktur
untuk merek Malaysia.

IMAGE CREDIT: PUJISLAB / SHUTTERSTOCK.COM

Belanja kosmetik Muslim
diperkirakan mencapai
$64 miliar pada 2018
dan diperkirakan akan
mencapai $95 miliar pada
tahun 2024.
Dengan meningkatnya isu keterlacakan bahan
bagi konsumen, merek kosmetik halal berusaha
untuk menonjol dalam pasar yang semakin
ramai dengan menekankanStatus halal. Merek
kosmetik halal Malaysia Miss Elwani telah
melakukan hal tersebutdengan bergabung
dengan registrasi blockchain halal global
yang terintegrasi dengan aplikasi Verify Halal.
Teknologi juga membantu ekspansi kosmetik
halal dengan cara lain. Merek-merek baru kini
diluncurkan secara online sebelum hadir di
rak-rak toko. Di waktu yang sama, pengecer
e-commerce mengembangkan penawaran dan
menarik investasi. PrettySuci.com di Malaysia
telah berkembang pesat sejak diluncurkan pada
2018, dan kosmetik halal merek SimplySiti, yang
penjualannya lebih dari 40% dilakukan secara
online, sedang merencanakan untuk mendaftar
di
Bursa Efek Malaysia. Boutiqaat, startup e-commerce kosmetik dan fashion yang berbasis di
Kuwait telah menggandakan valuasinya menjadi
$500 juta setelah pendanaan dari perusahaan
investasi berbasis di Teluk.
Meskipun inisiatif pihak swasta dapat
mengangkat kosmetik halal kosmetik ke
tingkat selanjutnya, sektor ini belum mendapat
banyak dukungan dari pemerintah OKI seperti
yang seharusnya, terutama bila dibandingkan
Dengan Korea Selatan, di mana Departemen
Pangan dan Keselamatan Obat di sana menyediakan sesi pelatihan gratis terkait sertifikasi
kosmetik halal.
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Kosmetik Halal
PELUANG
KONSUMEN

belanja oleh
64 MILIAR

$

pertumbuhan
tahun
4.9 %dari
ke tahun

Muslim untuk
obat-obatan (estimasi 2018)
1.8 MILIAR

6.8 %2018-24 to

Pertumbuhan
CAGR yang
diproyeksikan

Belanja kosmetik
Muslim

EXPORT
1 BILLION

$

8%

UNITED STATES

#4

Minyak
Kesehatan esensial
mulut

BELANJA
KOSMETIK GLOBAL
($8 TRILIUN)

11.7
BILLION

hingga
95 MILIAR
2024

$

39% 4%

Rambut & alat
pencukur

$

39%

Ekspor kosmetik ke
negara-negara OKI tahun 2018

Parfum

PEMBAGIAN
SEKTOR
(EKSPOR)

39%

Makeup & kecantikan

39%

PELUANG
PEMERINTAH

PELUANG
SWASTA

Negara-negara OKI dapat meningkatkan
ekspor dan PDB namun membutuhkan
dukungan pemerintah

Perusahaan atau unit bisnis baru dapat
dengan mudah menghasilkan
pendapatan di area kosmetik halal

RANKING INDIKATOR EKONOMI ISLAM GLOBAL –
KOSMETIK HALAL
1

UAE

6

Iran

2

Malaysia

7

Bahrain

3

Jordan

8

Brunei

4

Singapore

9

Turkey

5

Egypt

10 Azerbaijan

SEKTOR PERTUMBUHAN TERHANGAT DI 2020T
Cat kuku
halal

eCommerce
kosmetik halal

Krim wajah
halal

Kosmetik halal &
ramah lingkungan

Parfum & wangiwangian

Seluruh estimasi dilakukan oleh DinarStandard Research & Advisory kecuali untuk sektor Keuangan Islami disediakan oleh data indikator Refinitiv Islamic Finance 2018 (FDI), estimasi &
Analisa pasar Muslim DinarStandard. Proyeksi dibuat berdasarkan regresi pertumbuhan tahunan historis dari metrik-metrik industri yang relevan terhadap pertumbuhan GDP dari
masing-masing negara di mana terdapat korelasi yang tinggi. Database IMF Outlook Okt 2018 digunakan sebagai dasar proyeksi. OKI = 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam di mana
populasinya mayoritas Muslim
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RUSSIA
$ BILLION

#3

4 SPEND #3

GERMANY
BILLION
$

1.1 EXPORT

FRANCE
BILLION
$

2.6 EXPORT
SPEND #9
2 BILLION

$

#1

KAZAKHSTAN
$ BILLION

2 SPEND #8

TURKEY
$ BILLION

4 SPEND #5
IRAQ
$ BILLION

EGYPT
$ BILLION

2 SPEND #7

2 SPEND #10

EXPORT

0.8 EXPORT

6 SPEND #1

UAE

1.2
BILLION

$

CHINA
BILLION
$

INDIA
$ BILLION

#2

#5

BANGLADESH
$ BILLION

3 SPEND #6

MALAYSIA
$ BILLION

4 SPEND #4
INDONESIA
$ BILLION

4 SPEND #2

Legend
5 negara pengekspor teratas ke OKI
(US$, kosmetik, 2018)
10 pasar kosmetik dengan konsumen
Muslim terbesar (US$, 2018)

KESEMPATAN
INVESTOR

653

$

Dengan berinvestasi di perusahaan kosmetik yang dapat
memperoleh sertifikasi halal, terdapat kesempatan besar untuk
mendapatkan keuntungan

JUTA Investasi di produk-produk halal
2018/2019

SINYAL
Investasi di perusahaan
kecantikan tahap awal dengan
tingkat pertumbuhan tinggi

3

$ M

IBA HALAL mendapatkan investasi dari
Advantis enterprises (keduanya dari India)

Regulasi kosmetik halal semakin
mengetat di negara-negara OKI
Konsep kosmetik halal dan
ramah lingkungan tumbuh

Nilai ekspor produk-produk halal dan terkait didasarkan pada data ITC Trademap 2018; Investasi (angka dan nilai kesepakatan individu) didasarkan pada penelusuran mendetail di
database Zephyr antara 2018 dan 2019; Data pendukung, jika ditampilkan, berdasarkan informasi dari Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); Bain Private Equity Report 2019, dan
Bloomberg News (2016).
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MEDIA DAN REKREASI
HALAL
RINGKASAN
Media bertemakan Islam, film panjang, serta
konten mini-seri dan online terus meraih
pangsa pasar. Aplikasi yang ditujukan untuk
melayani kebutuhan gaya hidup Muslim telah
berkembang sementara nilai-nilai budaya Islam
kini telah dikembangkan untuk anak-anak di
berbagai platform.
Di layar lebar, film-film Muslim semakin
mendapatkan pengikut, dengan Festival Film
Mosquers di Kanada menarik 40 peserta dari
seluruh dunia, sementara Hollywood semakin
jelas menggambarkan karakter Muslim.
Stereotip tetap saja ada, mendorong aktor
Inggris Riz Ahmed untuk mengembangkan
"Uji Riz", dengan lima kriteria yang mengukur
bagaimana umat Islam digambarkan di film dan
TV.
Meskipun masih banyak yang harus dilakukan
dalam hal mengubah mentalitas melalui media,
studio arus utama dan platform streaming
telah mengadaptasi dan membuat konten
baru untuk menarik pemirsa Muslim, baik dari
negara mayoritas non-Muslim maupun dari
OKI. Misalnya, NetFlix berencana meluncurkan
serial dokumenter asli kedua dari Timur Tengah
berjudul “Sekolah Al Rawabi for Girls ”dan telah
meluncurkan sebuah serial di Spanyol, yang
berjudul "Elite", yang menyoroti tantangan yang
dihadapi oleh umat Islam.
Animasi yang diarahkan untuk anak-anak dan
orang dewasa sedang dikembangkan, dengan
perkembangan penting selama setahun
terakhir di Timur Tengah. Studio Arab Saudi
telah terinspirasi oleh popularitas anime
Jepang untuk merilis serial
dan fitur animasi film berdasarkan karakter dan
cerita rakyat Arab, sementara Oman mengembangkan "Tawasel", yang diberi gelar Best

Belanja media dan
rekreasi Muslim
mencapai $220
miliar pada 2018 dan
diperkirakan akan
mencapai $309 miliar
pada tahun 2024.
Animated Series 2018 di Cairo International Animation Forum
2019.
Wilayah Teluk juga memperkuat posisinya sebagai pusat
produksi untuk perusahaan dan TV, dengan negara-negara
seperti Abu Dhabi, Dubai, dan Arab Saudi semua berlomba
untuk menjadi yang teratas. Bioskop juga mulai mengembangkan permintaan melalui festival film baru. Sementara
itu, belenggu bioskop terbuka di seluruh Arab Saudi setelah
sebelumnya terdapat larangan yang diberlakukan pada 2017.
Investasi dalam aplikasi gaya hidup Islami telah sangat menggembirakan. Meski akuisisi
Muslim Pro belum jauh dari ingatan, banyak dorongan investasi
terjadi tahun ini, termasuk pada aplikasi gaya hidup Muslim
yang berbasis di Denmark, Salam Planet, yang mengumpulkan dana $1,05 juta dalam pendanaan dari Prometheus
Equity Partners. Sementara itu, aplikasi yang lebih mapan
telah menunjukkan kinerja yang kuat, seperti Muslim Pro
yang melebihi 70 juta unduhan secara global, dan Muzmatch,
aplikasi pencari jodoh yang didanai oleh konsorsium investor
yang melewati $7 juta dalam hal pendanaan dan diunduh lebih
dari 1 juta kali.
Dengan meningkatnya penghasilan maka belanja untuk
hiburan pun meningkat di negara-negara OKI, dan mengingat
lebih setengah dari Muslim berusia di bawah 30 tahun di 2030,
sektor media bertema Islam siap untuk dikembangkan lebih
lanjut.

MBC CHANNEL BROADCAST STUDIO AND NEWS FACILITY IN STUDIO CITY
IN DUBAI. IMAGE CREDIT: PUJISLAB / SHUTTERSTOCK.COM

Rekreasi & Media
PELUANG
KONSUMEN

belanja oleh
220 MILIAR

$

pertumbuhan
tahun
5.3 %dari
ke tahun

Muslim
untuk media (estimasi 2018)
1.8 MILIAR

5.8 %2018-24 hingga

Pertumbuhan
CAGR yang
diproyeksikan

Belanja rekreasi &
media Muslim

hingga
309 MILIAR
2024

$

EXPORT
556 MILLION
BILLION
22 SPEND #2

UNITED $
STATES
$

5%

#2

BELANJA MEDIA &
REKREASI GLOBAL
($4.1 TRILIUN)

$

media & rekreasi
ke negara-negara OKI
6.8 Ekspor
tahun 2018

BILLION
PEMBAGIAN SEKTOR (EKSPOR)
Mainan, permainan
58 %& olahraga

Buku, koran,
32 %gambar
cetak

Barang-barang
11 %fotografi
atau film

PELUANG
PEMERINTAH

PELUANG
SWASTA

IProposisi media bertema Islami dapat
meningkatkan industri kreatif lokal

Perusahaan media dapattumbuh
dengan membuat konten khusus bagi
konsumen Muslim

RANKING INDIKATOR EKONOMI ISLAM GLOBAL –
MEDIA & REKREASI
1

UAE

6

Brunei

2

Malaysia

7

Singapore

3

Qatar

8

United Kingdom

4

Lebanon

9

Kuwait

5

Bahrain

10 Azerbaijan

SEKTOR PERTUMBUHAN TERHANGAT DI 2020
Film/serial bertema Islami

Layanan gaya hidup berbasis app

Seluruh estimasi dilakukan oleh DinarStandard Research & Advisory kecuali untuk sektor Keuangan Islami disediakan oleh data indikator Refinitiv Islamic Finance 2018 (FDI), estimasi &
Analisa pasar Muslim DinarStandard. Proyeksi dibuat berdasarkan regresi pertumbuhan tahunan historis dari metrik-metrik industri yang relevan terhadap pertumbuhan GDP dari
masing-masing negara di mana terdapat korelasi yang tinggi. Database IMF Outlook Okt 2018 digunakan sebagai dasar proyeksi. OKI = 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam di mana
populasinya mayoritas Muslim

EXPORT
450 MILLION
$
SPEND #5
10 BILLION

$

UNITED
KINGDOM

#3

FRANCE
$ BILLION

RUSSIA

EXPORT
358 MILLION
$
SPEND #3
13 BILLION

$

GERMANY
$ BILLION

9 SPEND #8

9 SPEND #7

#5

SPEND #1
29 BILLION

$

TURKEY

7

$

IRAN
$ BILLION

EXPORT
3.6 BILLION

$

7 SPEND #10

EGYPT
BILLION
SPEND #9

SAUDI
ARABIA

SPEND #4
11 BILLION

$

#1

CHINA

UAE

#4

EXPORT
380 MILLION

$

INDONESIA
BILLION
$

10 SPEND #6

Legend
5 negara pengekspor teratas ke OKI
(US$, rekreasi, 2018)
10 pasar rekreasi dengan konsumen
Muslim terbesar (US$, 2018)

KESEMPATAN
INVESTOR

42

$

7

$ M

Terdapat banyak kesempatan bagi investor untuk
menciptakan proposisi gaya hidup Islami dengan teknologi
yang berskala global

JUTA Investasi di gaya hidup Islami
2018/2019

MUZMATCH mendapatkan investasi dari
Luxor Capital (AS)

SINYAL
Kesempatan membelli dan
membangun kesempatan di
entitas yang lebih kecil
dengan pertumbuhan tinggi
Investasi di konten budaya
bertemakan Islami

1

$ M

SALAM PLANET APS (Denmark) mendapatkan investasi dari Promentum Equity
Partners (keduanya dari Denmark)

Saudi Arabia membuka diri
untuk bidang rekreasi dan
budaya

Nilai ekspor produk-produk halal dan terkait didasarkan pada data ITC Trademap 2018; Investasi (angka dan nilai kesepakatan individu) didasarkan pada penelusuran mendetail di
database Zephyr antara 2018 dan 2019; Data pendukung, jika ditampilkan, berdasarkan informasi dari Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); Bain Private Equity Report 2019, dan
Bloomberg News (2016).
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