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Latar Belakang

UMKM mengambil peranan yang cukup krusial
pada perekonomian di suatu negara termasuk di
Indonesia. Ini dapat terlihat dari data yang
dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM
per Maret 2021, dimana UMKM berkontribusi
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak
61,07 persen atau setara dengan Rp8.573,89 Triliun.
UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja
sebanyak 99% dari total seluruh pelaku usaha di
Indonesia. Dengan potensi masyarakat muslim
terbesar di dunia, maka gaung UMKM halal
sebagai salah satu roda penggerak perekonomian
di Indonesia harus dioptimalkan sebaik mungkin.
Hal ini berkaitan dengan target Indonesia untuk
menjadi pusat industri halal dunia di tahun 2024.

Program sertifikasi halal dengan skema self-
declare merupakan program yang sangat
potensial untuk memperbesar skala produksi
produk halal Indonesia, yang dipelopori oleh
pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Kendati
demikian, dalam realitanya masih banyak
tantangan yang perlu diselesaikan oleh pemangku
kebijakan, seperti permintaan pasar Indonesia
akan produk halal dalam negeri masih rendah
yang kemudian mendorong pelaku usaha untuk
enggan melakukan sertifikasi halal, ditambah
banyak dari pelaku UMKM yang belum dapat
memaksimalkan teknologi, sehingga pelaksanaan
sertifikasi halal terhambat. Selain itu, lemahnya
struktur pendanaan akan menyebabkan
tertundanya pelaksanaan target fasilitasi pada
tahun 2024.

Oleh karena itu dibutuhkan penguatan struktur
pendanaan yang baik dengan menjalin kerjasama
dalam bentuk Sponsorship kepada perusahaan
atau lembaga non-pemerintahan, yang akan
menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian
pembentukan customer behavior yang sesuai
dengan kelompok usia konsumen melalui kegiatan
pasar halal, social media campaign, dan door to
door socialization diharapkan mampu
meningkatkan permintaan pasar produk halal
Indonesia, dimana akan memicu UMKM untuk
melakukan sertifikasi halal karena peningkatan
permintaan tersebut. Selain itu, strategi
pembinaan sertifikasi halal juga sangat dibutuhkan
guna mengakselerasi target 10 juta fasilitasi pada
tahun 2024.

Ringkasan Kebijakan

POLICY BRIEF

Apakah Hanya Angan dan Bualan Semata?

Salah satu Competitive Advantage yang perlu
dimaksimalkan oleh para pelaku UMKM adalah
sertifikasi Halal. Sebagai Core Value dari industri
halal, sertifikasi halal memberikan jaminan produk
dan jasa yang sudah halal dan aman dikonsumsi
khususnya bagi konsumen muslim. Selain itu,
apabila UMKM memiliki sertifikasi halal maka ini
akan membuka kesempatan pasar ekspor bagi
konsumen muslim dari seluruh penjuru dunia.
Melihat potensi yang begitu besar, pemerintah
melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan
Syariah (KNEKS) melakukan berbagai macam
inovasi guna menghadirkan sertifikasi halal pada
ekosistem industri halal di Indonesia. Salah satu
program yang dibuat oleh pemerintah untuk
mengakselerasi proses sertifikasi halal di Indonesia
adalah self declare.
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Kendati demikian, nyatanya sertifikasi halal di
Indonesia masih mengalami kendala. Tercatat
kurang lebih 25 ribu pelaku UMKM yang telah
melakukan sertifikasi halal dari 10 Juta target pada
tahun 2024. Beberapa Kendala yang muncul seperti
sumber dana untuk pengurusan sertifikasi halal dan
ketersediaan SDM pendamping sertifikasi halal.
Ditambah lagi dengan paradigma bahwa sebagian
besar sektor industri di Indonesia secara substansi
sudah halal sehingga banyak konsumen yang tidak
terlalu menghiraukan sertifikasi halal pada UMKM.
Hal ini menyebabkan Domino Effect terhadap
keinginan UMKM untuk melakukan sertifikasi halal
karena belum terdapat demand dari pasar. Ini perlu
menjadi perhatian karena sertifikasi halal
merupakan amanat dari UU no. 33 tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur
mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal,
termasuk untuk UMKM.

Terdapat beberapa hambatan terhadap
pelaksanaan sertifikasi halal dengan skema self-
declare di Indonesia  yang akan disampaikan dalam
uraian berikut: 

Deskripsi Masalah

Mayoritas pelaku UMKM hanya mengetahui proses
sertifikasi halal secara reguler melalui jalur Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH). Hal tersebut dirasa kurang
efektif dalam menyebarkan edukasi terkait proses
sertifikasi halal baik secara reguler maupun secara
self-declare. Kurangnya literasi yang sesuai persona
UMKM Indonesia pada akhirnya menyebabkan
anggapan bahwa sertifikasi halal merupakan proses
rumit dan mahal, yang kemudian menjadikan
mereka enggan melakukan proses sertifikasi halal.

Bagi para pelaku usaha kecil, terlebih yang berdomili
di daerah, proses untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh sertifikasi halal dipandang
cukup rumit. terlebih lagi mereka harus mengakses
teknologi dalam melakukan pendaftaran. Para
pelaku UMK masih merasa kesulitan dalam
menggunakan aplikasi pendaftaran Online. 

1. Remang-remang urgensi Sertifikasi Halal dalam
kacamata UMKM Indonesia

Awareness akan produk halal akan menumbuhkan
permintaan produk yang terjamin kehalalan-nya di

2. Literasi  terkait Halal-Product yang masih minim

Komposisi usia konsumen Indonesia yang berbeda
menuntut para pemangku kebijakan untuk bisa
menciptakan konten literasi terkait produk halal
yang sesuai untuk kelompok usia konsumen
tersebut. Mengapa demikian? karena ketika literasi
produk halal hanya ditujukan untuk kelompok
tertentu, kesempatan kelompok usia lain untuk
mengkonsumsi konten tersebut akan kecil, dan
awareness akan produk halal hanya akan berputar
di kelompok usia tertentu.

Dalam 1 sertifikat halal, fasilitator harus
mengeluarkan sejumlah uang dengan jumlah Rp.
230.000. Dengan rincian LP3H akan menerima
175.000, 25.000 akan diserahkan kepada LP3H, dan
150.000 akan diberikan kepada pendamping halal,
55.000 akan diberikan LPPOM dan MUI. Setiap pihak
tersebut memiliki tugas dan kewajibannya masing-
masing, oleh karena itu biaya operasional yang
dikeluarkan juga merupakan dana yang ditujukan
untuk menunjang kegiatan tugas masing-masih
pihak. 

3. Masih Lemahnya Struktur Pendanaan

Lemahnya pendanaan akan menyebabkan
lambatnya realisasi target self-declare tersebut.
Pada tahun 2021, untuk mendanai 7.160 UMK untuk
mendapatkan sertifikat halal secara gratis,
diperlukan setidaknya Rp 16,5 miliar, dengan 112
lembaga/fasilitator yang menyediakan dana fasilitasi
tersebut. Oleh karena itu, dengan target 10
juta fasilitas dana yang harus dikumpulkan juga
pastinya lebih besar, dan fasilitator yang turut aktif
mendanai program ini juga harus lebih banyak, atau
target tidak akan terlaksana. 
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Indonesia, hingga akan terbentuk komunitas besar
yang hanya akan mengkonsumsi produk yang telah
bersertifikat halal. Ketika komunitas tersebut
terbentuk, para pengusaha menjadikan sertifikat
halal sebagai salah satu hal penting yang harus ada
untuk kelangsungan pemasaran produknya di
Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya.

4. SOP Pembinaan Sertifikasi self-declare dan
tuntutan fakta lapangan

Tahap verifikasi dan validasi merupakan salah satu
tahapan yang krusial dalam proses pengajuan
sertifikasi halal melalui skema self-declare, dimana
pendamping PPH mendatangi lokasi pelaku usaha
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Lembaga pemerintahan berperan sebagai
pengelola dana fasilitator dan menyalurkannya
dalam seluruh kegiatan sertifikasi halal. Perusahaan
yang memberikan dana CSR-nya sebagai fasilitator,
akan mendapatkan benefit berupa peningkatan
brand awareness dan mendapatkan kesempatan
untuk memasarkan produknya dalam berbagai
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program
literasi produk halal.

Rekomendasi Kebijakan

Bekerja Sama dengan para Content creator untuk

Meningkatkan efektivitas kerja sama dengan
pemerintah daerah yaitu satgas yang dinaungi oleh
badan jaminan produk halal kementerian agama RI
(sejalan dengan Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kementerian Agama, pelaksanaan layanan
sertifikasi halal dilaksanakan di PTSP dalam
menggalakkan realisasi tujuan program sertifikasi
halal self-declare :

Pendampingan

Namun, faktanya, dalam melakukan proses verifikasi
dan validasi banyak dari Pelaku UMKM yang masih
kesulitan dalam menyediakan data-data atau berkas
yang diperlukan dalam proses validasi tersebut
seperti (Surat izin berusaha, dan beberapa dokumen
lain), kemudian, banyak dari pelaku UMKM yang
merasa kesulitan karena kebanyakan dari mereka
belum melek teknologi yang kemudian
menyebabkan para pendamping halal kembali
membina dari awal hingga akhir, mulai dari
penyediaan berkas atau dokumen yang diminta
sebagai persyaratan self-declare, hingga
mengunggah dokumen ke laman sertifikasi halal,
yang kemudian akan menyebabkan durasi
pendampingan yang melebihi jumlah hari yang
telah ditetapkan.

Penyerapan Dana Melalui Instansi Non-
Pemerintah atau Perusahaan (Sponsorship)

Literasi Konsumen

 Festival Halal1.

2. Social Media Campaign

Kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau
konsumen yang belum memaksimalkan
penggunaan social media. Kegiatan akan
dilakukan oleh volunteer yang telah diberikan
pelatihan untuk mensosialisasikan Pentingnya
Produk Halal ke kelompok kecil masyarakat
melalui event rutinan yang dilakukan
masyarakat seperti kegiatan PKK, pengajian, dll.

3. Sosialisasi Door to Door 

KNEKS membentuk Komitmen dengan 13
Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan
yang ikut serta dalam pengembangan pasar
halal Indonesia untuk mendorong tingkat literasi
masyarakat akan produk halal. Hal ini
diwujudkan melalui kegiatan  Festival Halal
diseluruh Indonesia untuk memperkenalkan 
 esensi dari produk halal itu sendiri, diadakan
secara berkala.

 1. Satgas per kantor wilayah provinsi dipecah
menjadi per kabupaten/kota.

2. Satgas bekerja sama dengan pemerintah
kabupaten/kota dan unit masyarakat yang lebih
kecil (kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW,
karang taruna) untuk mengundang para pelaku
usaha agar turut hadir dalam sosialisasi
sertifikasi halal secara massal (sosialisasi
dilakukan beberapa kloter menyesuaikan
dengan  jumlah pelaku usaha). Dalam
undangan tertera syarat-syarat pendaftaran
pengajuan sertifikasi (seperti dokumen yang
diperlukan) dan himbauan untuk membawa
dokumen-dokumen tersebut.

UKM yang mengajukan fasilitasi sertifikasi halal
untuk memastikan bahwa persyaratan dan
ketentuan pengajuan sertifikasi telah dilakukan
dengan benar, oleh karena itu estimasi waktu yang
ditetapkan oleh SOP pendamping PPH hanya 1 hari.

membuat social media campaign terkait halal
product. Hal ini diharapkan akan membentuk
awareness akan produk halal sehingga ada
peningkatan permintaan akan produk halal di
Indonesia, dimana peningkatan permintaan
tersebut akan mendorong UMK untuk turut
melakukan sertifikasi halal.

3. Satgas melakukan sosialisasi sebagai bentuk
peningkatan halal-awareness di kalangan
pelaku usaha UMKM sekaligus sebagai upaya je-
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4....Satgas melakukan pendampingan
pendaftaran pengajuan sertifikasi di tempat
sosialisasi setelah pemaparan materi selesai
dibantu oleh petugas lainnya yang bisa berasal
dari unit-unit satuan masyarakat (kecamatan,
Desa/Kelurahan, RT/RW, karang taruna). Untuk
pelaku usaha yang berhalangan untuk
melakukan pendaftaran secara on the spot
akan diarahkan untuk mendaftarkannya via
online atau melalui pihak perwakilan daerah
terdekat.

5. Satgas memproses data data pelaku usaha
sesuai alur sertifikasi halal self declare yang
telah ditentukan.
 
6. Satgas mengirimkan hasil sertifikasi kepada
para pelaku usaha.
 

Membentuk tim relawan, bekerja sama dengan
organisasi-organisasi kerelawanan atau organisasi
nirlaba seperti NGO dan organisasi-organisasi
mahasiswa yang bergerak dibidang keagamaan dan
ekonomi islam (Seperti LDK dan KSEI atau
organisasi islam eksternal kampus).

1. BPJPH mengundang organisasi-organisasi
terkait untuk mengirimkan perwakilan guna
menghadiri kegiatan pelatihan pendampingan
sertifikasi halal (secara online untuk
meminimalisir biaya) *pelatihan ini bersertifikat
baik untuk individu yang berpartisipasi maupun
organisasi yang diwakilinya.
 
2....Pelatihan dilaksanakan tidak lebih dari 3 hari
dengan tata tertib yang ketat dan di akhir
pelatihan para peserta diberikan challenge
untuk mendampingi pengajuan sertifikasi halal
pelaku usaha yang ada disekitar domisili
sekretariat organisasinya atau di daerah tujuan
pengabdian masyarakat yang hasilnya akan
dilaporkan kepada pihak BPJPH.

3....Pelatihan ini ditujukan agar organisasi-
organisasi terkait bisa mengadakan program
yang sejalan dengan program sertifikasi halal
pemerintah.

mput bola agar pelaku usaha segera
mengajukan sertifikasi halal produk usahanya.
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