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DISCLAIMER

1. Saya disini sebagai pembicara dari PT. Nutrifood Indonesia, tidak mewakili
siapapun

2. Data dan informasi yang saya sampaikan adalah murni apa yang kami alami dan 
rasakan, bukan hasil survei dan sebagainya

3. Jika ada kesamaan rasa dengan perusahaan lainnya, maka mungkin itulah fakta
yang sebenarnya terjadi



Nutritiously

Nutrifood



About Nutrifood

Founded in 1979, Nutrifood is an innovative company that manufactures and markets international-
quality healthy food & beverages, with 2,000 employees spread across 3 plants, 1 HQ and more than 

20 branch offices. We distribute our products to more than 30 countries worldwide.

VISION: 
Be leading brands to make a healthier society

by managing sugar, salt and fat intake 
(#BatasiGGL)

MISSION:
Inspiring a Nutritious Life 

through our innovative and pioneering products, services, 
concept or ideas, we foster a healthy and joyful life, both 

physically and mentally.



Managing Sugar, Salt, and Fat Intake (#BatasiGGL)

We align our corporate strategy, ensuring our 
products, programs and services are based on the 

management of sugar, salt, and fat, as 
recommended by the Ministry of Health & BPOM. 



Core Business Value

Integrity & long-term business

Prevention is better than 

cure

Boutique Company:

Innovative, Strong Character, Premium

Healthy & tasty go hand-

in-hand



Second Home #FunWorkatNutrifood

Our second home encourages everyone to eat and exercise well, to act an 

environmental-friendly attitude, and to bring-forth the spirit of youth, with which we 

believe can contribute very well to growth and innovation. 



Our Brands



Tropicana Slim

“A series of healthy and tasty products that has been inspiring our consumers for more 
than 40 years to live a longer healthy life”

Tropicana Slim



HiLo

“High-calcium low-fat drink, completed with organic minerals”



W’dank & LOKALATE

W’dank - Delicious traditional Indonesian drinks
LOKALATE – Modern in-trend coffee for youth #SobatMelekGue



L-Men

“Effective nutrition for men to support better sports performance”



NutriSari

“A variety of nature’s best and nutritious extracts

to live a more balanced life”



Sudah efektif kah prosedur sertifikasi halal saat ini?

Jawabnya : kami belum merasakan adanya sesuatu yang 

positif dari perubahan selama ini, malah lebih terasa

sebaliknya
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1. Selalu melakukan INOVASI
▪ Jika kita ingin survive atau mungkin menang dalam persaingan global saat ini, kita harus selalu

yang pertama dan berbeda dengan seluruh competitor, kita mencari produk dan bahan baku
diseluruh dunia.  Produk dan bahan baku yang halal masih sedikit dan apalagi dengan skala
bisnis yang masih kecil

▪ Yang kita butuhkan saat ini adalah
a. One Halal System/Standard (at least adanya saling mengakui sertifikat halal material, produk dan sistemnya)

b. Perbanyak Foreign Halal Certification Bodies yang diakui dan lebih baik jika ada disetiap negara didunia. 

▪ Yang kami lakukan saat ini :
a. Terus mempromosikan perlunya one halal system & memperbanyak halal certification bodies via GAPMMI

b. Mendukung secara langsung international halal training



2. Harus CEPAT & FLEKSIBEL
▪ Di era digital saat ini, siapapun yang lambat dan kaku akan “habis”.

▪ All elemen bisnis harus cepat & fleksibel, oleh karena itu kita membutuhkan sistem yang 
mendukung antara lain :
a. Regulasi halal harus SIMPLE : hindari hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah, menambah birokrasi, sesuatu

yang penting berbeda dsb. 

b. Harmonisasi kebutuhan seluruh stakeholder halal (perusahaan, regulator, executor, user)

c. Secara real leadtime sertifikasi halal semakin lama, walaupun secara regulasi sudah ditentukan.  Sampai saat ini
belum menerima sertifikat halal BPJPH untuk produk-produk baru kami

▪ Yang kami lakukan saat ini adalah
a. Terus mencoba berkoordinasi dengan BPJPH (walaupun masih sulit saat ini)

b. Memperbaiki proses koordinasi internal

c. Melakukan kontrak kerjasama bisnis dengan LPH tertentu
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3. Lebih EFEKTIF & EFISIEN
▪ Setiap aktivitas & biaya yang dilakukan/dikeluarkan harus memberikan nilai tambah untuk

konsumen, termasuk jika ada perubahan

▪ Berikut kondisi saat ini yang tengah terjadi
a) Biaya proses sertifikasi halal mengalami peningkatan yang sangat signifikan (lebih dari 3x lipat).  Selain itu bahan baku

utama dan penunjang juga mengalami kenaikan karena berbagai macam faktor. Sehingga secara overall biaya produksi
juga meningkat significant 

b) Perubahan logo halal, hal ini memunculkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan jika tidak ada perubahan

c) Rencana adanya perubahan kategori produk, tidak lagi mengacu pada kategori produk yang telah ditentukan LPPOM 
MUI   

▪ Yang bisa kami lakukan saat ini adalah
a. Mereview variable cost dan aktivitas yang kurang memberikan nilai tambah serta otomatisasi

b. Memperbaiki jadwal sertifikasi halal produk
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Kendala-Kendala

Selain yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, berikut beberapa hal teknis yang masih menjadi
kendala saat ini
a) Flow proses sertifikasi halal semakin kompleks

b) Mekanisme komunikasi dan konsultasi dengan operator halal (BPJPH) terkait issues yang terjadi
sangat lambat

c) Ada beberapa hal yang masih belum jelas saat ini, misalnya terkait lembaga halal diseluruh dunia, 
halal bahan baku (B2B) dan lain-lain

d) Aplikasi Si Halal perlu disesuaikan seperti untuk kategori produk pengembangan belum ada, saat ini
yang ada utk kategori produk baru dan pembaharuan/renewal)

 Untuk mengurangi dampak dari kendala2 ini, kami mencoba memangkas flow sertifikasi halal itu
sendiri dengan melakukan kerjasama bisnis dengan LPH tertentu



THANK YOU


