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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal, permohonan sertifikasi halal yang 

diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan 

pernyataan pelaku usaha sesuai standar halal tidak 

dikenai biaya; 

bahwa dalam hal standar halal sebagaimana dimaksud 

pada huruf a belum ditetapkan, pelaksanaan sertifikasi 

halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat 

dilaksanakan dengan melibatkan  lembaga pemeriksa 

halal untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan 

produknya; 

bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, serta dalam 

rangka tertib administrasi dan kelancaran proses 

pemberian fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha 

mikro dan kecil maka perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal tentang 
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Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi 

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4826); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5604); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6651); 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1117); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

976); 

Keputusan Menteri Agama Nomor 558 Tahun 2021 

tentang Layanan Sertifikasi Halal; 

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan 

Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 

PRODUK HALAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI 

SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO 

DAN KECIL TAHUN 2021. 
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Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis 

bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021, sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal  30 Juli 2021     

Plt. KEPALA BADAN PENYELENGGARA 

                                 JAMINAN PRODUK HALAL, 

^ 

 

 

       MASTUKI 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 

NOMOR  77  TAHUN 2021 

TENTANG 

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS 

BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2021 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Pertumbuhan konsumsi produk halal mengalami peningkatan 

secara global. Sertifikat halal dan label halal sebagai indikator dari 

produk halal menjadi perhatian dalam perdagangan internasional 

karena produk halal tidak hanya terkaitan dengan bahan produk yang 

digunakan, melainkan juga menyentuh aspek proses produksi produk 

halal yang dapat memastikan keamanan mutu produk. Hal ini 

memberikan peluang besar bagi produk halal Indonesia untuk 

pemenuhan pasar produk halal secara global.  

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka 

mendorong pengembangan industri halal untuk pasar domestik dan 

meningkatkan ekspor produk halal Indonesia dalam pasar global. 

Upaya tersebut berupa penyusunan kebijakan berupa:                              

1) Pembangunan dan pengembangan kawasan industri halal, yang 

ditujukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik 

investor dalam kawasan industri halal; 2) National halal fund, yang 

ditujukan untuk mengefektifkan penyaluran dana pengembangan 

industri produk halal dan usaha syari’ah; 3) Pengembangan UMKM 

produsen produk halal, yang ditujukan untuk meningkatkan “kelas” 

UMKM, menjadikannya sebagai UMKM yang berkualitas dan 

bersertifikat halal serta menggunakan keuangan syari’ah; dan               

4) Penyusunan regulasi terkait dengan sistem jaminan produk halal, 
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yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan dasar hukum dari 

kebijakan yang memberikan kemudahan berusaha untuk menciptakan 

iklim usaha sehat, pelaku usaha dan kualitas produk yang memiliki 

daya saing, serta perlindungan untuk keberdayaan konsumen. 

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan dalam proses 

sertifikasi halal terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku 

usaha mikro dan kecil diberikan kemudahan untuk memperoleh 

sertifikat halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan 

produk.  Selain itu juga pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi 

pembiayaan, penyediaan penyelia halal, atau fasilitas lainnya terkait 

sertifikasi halal. Berdasarkan hal itu, Kementerian Agama melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan fasilitasi 

sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendukung 

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan “kelas” UMKM dan 

menjadikannya sebagai UMKM yang berkualitas dan bersertifikat 

halal. 

 

B. TUJUAN 

1. Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku 

usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan 

label halal bagi produk usahanya. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

mengonsumsi produk halal. 

3. Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil 

pelaku usaha mikro/kecil. 

4. Meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi 

ketentuan halal. 

5. Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan 

internasional. 
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C. PEMBERIAN BANTUAN, BENTUK, DAN NILAI FASILITASI 

1. Fasilitasi sertifikasi halal diberikan kepada pelaku usaha mikro dan 

kecil yang memenuhi kriteria tertentu untuk pembiayaan sertifikasi 

halal. 

2. Pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan 

kecil diberikan oleh pihak lain, yaitu Pemerintah Pusat atau Daerah, 

lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau mitra penyelenggaraan 

jaminan produk halal lainnya.  

3. Besaran pemberian fasilitasi disesuaikan dengan kondisi masing-

masing wilayah yang dituangkan dalam surat perjanjian 

pelaksanaan pekerjaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha 

mikro dan kecil. 

4. Pembiayaan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku 

usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

D. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dari fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro 

dan kecil adalah sebagai berikut: 

1. Jalur Reguler 

Fasilitasi sertifikasi halal dalam skema ini diberikan kepada pelaku 

usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, melalui proses 

pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH. 

Adapun lingkup kegiatan dalam skema ini meliputi: 

a. Pembiayaan pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal oleh 

LPH; 

b. Pembiayaan sidang fatwa oleh MUI; dan 

c. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. 

2. Jalur Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) 

Fasilitasi sertifikasi halal dalam skema ini diberikan kepada pelaku 

usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan. Pernyataan 

pelaku usaha tersebut dilakukan berdasarkan standar halal yang 

ditetapkan oleh BPJPH.  
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Adapun lingkup kegiatan dalam skema ini meliputi: 

a. Pembiayaan pendampingan PPH; 

b. Pembiayaan sidang fatwa halal oleh MUI; dan 

c. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. 

 

E. PENGERTIAN 

Dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

yang dimaksud: 

1. Fasilitasi Sertifikasi Halal adalah pemberian fasilitasi yang 

diberikan oleh pihak lain yaitu yaitu Pemerintah Pusat atau 

Daerah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau mitra 

penyelenggaraan jaminan produk halal lainnya. 

2. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang 

dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

berdasarkan ketetapan fatwa halal tertulis oleh Majelis Ulama 

Indonesia. 

3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 

mikro sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya 

disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk Pemerintah untuk 

menyelenggarakan jaminan produk halal. 
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6. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah 

lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau 

pengujian terhadap kehalalan produk. 

7. Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah yang selanjutnya 

disebut Satgas Daerah adalah satuan tugas yang diberi tugas 

untuk melaksanakan layanan sertifikasi halal di daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas 

Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah. 

8. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah 

wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.  

9. Instansi/Lembaga Pembina adalah pihak yang melakukan 

pembinaan/pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil. 

10. Pendampingan Proses Produk  Halal  yang selanjutnya disebut 

Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha 

mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan 

kehalalan produk. 

11. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan 

makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk 

biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang 

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.  

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 

penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang 

bersangkutan. 

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan 

belanja negara. 

14. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan 
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oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas 

permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 

15. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara 

dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 

kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. 
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BAB II 

PELAKSANAAN 

 

A. PERSIAPAN 

Tahapan persiapan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro 

dan kecil BPJPH tahun anggaran 2021 meliputi: 

1. Penyusunan petunjuk teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku 

usaha mikro dan kecil tahun 2021. 

2. Penetapan tim pelaksana Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha 

mikro dan kecil tahun 2021. 

3. Pembuatan jadwal kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal 

bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2021. 

4. Koordinasi BPJPH dan LPH dalam rangka pemberian Fasilitasi 

Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2021. 

a. PPK menyampaikan surat permohonan informasi harga 

pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada LPH. 

b. PPK menetapkan harga pemeriksaan kehalalan produk dan sidang 

fatwa penetapan kehalalan produk. 

c. PPK menetapkan LPH yang akan melaksanakan pemeriksaan 

kehalalan produk melalui kontrak pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi 

Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil BPJPH tahun anggaran 

2021. 

5. Sosialisasi pemberian Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha 

mikro dan kecil tahun 2021. 

a. Memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan Fasilitasi 

Sertifikasi Halal tahun 2021 sesuai petunjuk teknis kepada LPH 

dan Satgas Daerah. 

b. Menjelaskan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban 

kepada LPH. 

c. Memberikan sosialisasi pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal 

tahun 2021 kepada mitra penyelenggaraan jaminan produk halal. 
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d. Memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan Fasilitasi 

Sertifikasi Halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha 

kepada lembaga Pendampingan PPH. 

 

B. PERSYARATAN CALON PENERIMA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL 

BPJPH TAHUN 2021 

Fasilitasi Sertifikasi Halal diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil 

dengan persyaratan:  

1. Persyaratan Umum 

a. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak 

sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain; 

b. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);  

c. Memiliki modal usaha/aset dibawah Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam 

NIB);  

d. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) 

tahun; 

e. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 

20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/ reseller).   

2. Persyaratan Khusus 

a. Jalur Reguler 

1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari 

dinas/instansi terkait; 

2) Produk dengan bahan baku yang mengandung unsur hewan 

sembelihan harus dapat dibuktikan kehalalannya dengan 

sertifikat halal; 

3) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu); 

4) Bersedia memberikan foto/video terbaru saat proses produksi; 

5) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium 

secara mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses 

pemeriksaaan oleh LPH).  
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b. Jalur Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) 

1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah 

dipastikan kehalalannya; 

2) Proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana; 

3) Kriteria lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

C. SELEKSI CALON PENERIMA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI 

PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL BPJPH TAHUN 2021 

1. BPJPH menyampaikan pemberitahuan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 

pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2021 melalui situs web BPJPH 

atau surat resmi dengan menginformasikan kuota fasilitasi BPJPH 

dalam satu waktu (termin).  

2. Seleksi data pelaku usaha bersifat terbuka untuk semua pelaku usaha 

mikro dan kecil yang telah memenuhi syarat, dapat diajukan oleh 

Instansi/Lembaga Pembina atau pelaku usaha secara perseorangan. 

3. Pendaftaran calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal tahun 2021 

dapat dilakukan dengan: 

a. Mengisi pengajuan seleksi calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal 

bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2021 (sesuai Format 1) 

pada laman https://sehati.halal.go.id/.   

b. Menghubungi secara langsung Petugas Layanan Sertifikasi Halal di 

kantor BPJPH atau Satgas Daerah dengan membawa persyaratan 

umum dan persyaratan khusus sebagaimana huruf B. Petugas 

dapat membantu memasukkan data pengajuan seleksi calon 

penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal tahun 2021 pada laman 

https://sehati.halal.go.id/.  

4. Pendaftaran calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal tahun 2021 

dibuka mulai pemberitahuan ditayangkan secara  resmi oleh BPJPH 

sampai dengan 20 November 2021 atau sampai kuota telah terpenuhi.  

5. Bagi calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal tahun 2021 yang telah 

memenuhi persyaratan, akan menerima kode daftar fasilitasi sertifikasi 

halal tahun 2021. 
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D. PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS  

1. BPJPH atau Satgas Daerah menyediakan bimbingan teknis kepada 

calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal, baik melalui media online 

atau konsultasi langsung kepada calon penerima Fasilitasi Sertifikasi 

Halal.  

2. Calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dihimbau untuk mengikuti 

bimbingan teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal baik melalui media online 

atau konsultasi langsung. 

3. Pembinaan dan bimbingan teknis dapat dilakukan secara bersama-

sama LPH, Instansi/Lembaga Pembina, atau pendamping PPH. 

 

E. PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL 

1. Jalur Reguler 

a. Pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal dengan 

menyertakan dokumen persyaratan: 

1) Surat permohonan Sertifikat Halal, yang ditujukan kepada 

Kepala BPJPH 

2) Data pelaku usaha, yang dibuktikan dengan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 

3) Dokumen penyelia halal 

• Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

• Salinan surat keputusan penetapan penyelia halal dari 

pimpinan pelaku usaha; 

• Daftar riwayat hidup; dan/atau 

• Salinan sertifikat penyelia halal (jika ada). 

4) Daftar produk dan bahan yang digunakan 

5) Pengolahan produk 

Memuat keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan 

bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, 

penyimpanan produk jadi, dan distribusi. 

6) Dokumen sistem jaminan produk halal 

b. Calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal tahun 2021 wajib 

mengirim permohonan sertifikat halal berikut dokumen yang 
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dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam huruf a melalui 

sistem informasi halal (SI-Halal) http://ptsp.halal.go.id.  

c. Pengiriman permohonan sebagaimana pada huruf b harus 

dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah calon penerima 

fasilitasi sertifikasi halal tahun 2021 menerima kode daftar. 

d. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan data dokumen 

persyaratan oleh BPJPH. Untuk dokumen persyaratan yang 

dinyatakan telah lengkap, petugas akan menerbitkan Surat Tanda 

Terima Dokumen (STTD). 

2. Jalur Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)  

Pelaksanaan dan tata cara Fasilitasi Sertifikasi Halal yang didasarkan 

atas pernyataan pelaku UMK (self declare) akan diatur lebih lanjut 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

F. PENETAPAN  

1. Tim pelaksana kegiatan melaporkan data calon penerima Fasilitasi 

Sertifikasi Halal yang telah mendapatkan STTD kepada PPK. 

2. PPK menetapkan calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal usaha 

mikro dan kecil. 

3. PPK menyampaikan daftar calon penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal 

usaha mikro dan kecil kepada Kepala BPJPH. 

4. Daftar penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal usaha mikro dan kecil 

disahkan oleh Kepala BPJPH dalam bentuk Keputusan Kepala Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Penerima 

Fasilitasi Sertifikasi Halal BPJPH Tahun 2021. 

5. Surat keputusan penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal usaha mikro dan 

kecil yang disahkan oleh KPA merupakan dasar pemberian Fasilitasi 

Sertifikasi Halal. 

 

G. PENCAIRAN DANA FASILITASI 

Pencairan dana fasilitasi oleh PPK dilakukan melalui mekanisme: 
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1. Jalur Reguler  

Pencairan dana fasilitasi melalui sistem pembayaran termin dan 

langsung dibayarkan ke rekening bank LPH. Kelengkapan dokumen 

persyaratan  yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

a. Surat permohonan pembayaran dari LPH yang ditujukan ke PPK; 

b. Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian; 

c. Surat keputusan penerima fasilitasi; 

d. Rekening koran penerima; dan 

e. Data pendukung lainnya. 

2. Jalur Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)  

Pencairan dana fasilitasi dibayarkan langsung kepada:  

a. Pendamping PPH untuk pembiayaan transport Pendampingan PPH; 

dan 

b. MUI untuk pembiayaan penetapan kehalalan Produk. 

Kelengkapan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sebagai 

berikut: 

a. Kartu identitas Pendamping PPH; 

b. Rekening penerima; dan 

c. Data pendukung lainnya. 

 

H. PELAKSANA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL 

1. BPJPH. 

2. Satgas Daerah. 

3. Instansi/Lembaga Pembina, berupa: 

a. Kementerian/Lembaga terkait baik di tingkat Pusat ataupun Dinas  

di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;  

b. Asosiasi Pelaku Usaha; 

c. Komunitas Pembina usaha mikro dan kecil; 

d. Organisasi Masyarakat; atau 

e. Perguruan Tinggi. 

4. LPH. 

5. MUI. 

6. Pendamping PPH. 
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I. TUGAS DAN FUNGSI 

1. BPJPH  

a. KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran menjalankan tugas 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Menyeleksi data pelaku usaha yang mendaftarkan Fasilitasi 

Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

c. Melakukan verifikasi dokumen calon penerima Fasilitasi Sertifikasi 

Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

d. Menetapkan nama pelaku usaha yang telah terverifikasi melalui 

Keputusan Kepala BPJPH. 

e. Melaksanakan perjanjian/kontrak kerja yang telah disepakati. 

f. Bekerja sama dengan Instansi/Lembaga Pembina dan LPH, 

menyediakan fasilitas untuk pembinaan dan bimbingan teknis 

terhadap pelaku usaha. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi 

Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

h. Menerbitkan Sertifikat Halal.   

2. Satgas Daerah 

a. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan 

penyelenggara layanan sertifikasi halal, yaitu LPH, MUI, dan 

Instansi/Lembaga Pembina. 

b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku 

usaha. 

c. Melaporkan pelaksanaan layanan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 

pelaku UMK kepada Kepala BPJPH. 

3. Instansi/Lembaga Pembina 

a. Instansi/Lembaga dapat mengusulkan calon penerima fasilitasi 

secara bertahap sampai batas waktu yang ditentukan. 

b. Instansi/Lembaga dapat menyediakan fasilitas untuk pembinaan 

dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha. 

4. LPH 

a. Menandatangani kontrak kerja pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi 

Halal. 
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b. Melakukan bimbingan teknis pemenuhan dokumen sistem jaminan 

Produk halal. 

c. Melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan 

Produk sesuai dengan penugasan dari BPJPH. 

d. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk 

halal. 

e. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian 

Produk halal kepada MUI dan ditembuskan kepada BPJPH.  

f. Menyampaikan laporan kegiatan kepada BPJPH. 

5. MUI 

a. Menyelenggarakan sidang fatwa halal berdasarkan hasil 

pemeriksaan dan/atau pengujian LPH. 

b. Menetapkan kehalalan Produk yang telah dilakukan sidang fatwa. 

c. Menyampaikan ketetapan halal Produk kepada BPJPH. 

6. Pendamping PPH 

a. Mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan 

pernyataan kehalalan Produk. 

b. Melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan kehalalan oleh 

pelaku usaha. 

c. Memberikan rekomendasi kepada BPJPH atas pernyataan 

kehalalan Produk yang memenuhi standar kehalalan Produk.  
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BAB III 

PELAPORAN 

 

Pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal dengan jalur reguler 

disampaikan oleh LPH kepada BPJPH untuk memberikan data dan informasi 

lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal 

hingga seluruh hasil pekerjaan dinyatakan selesai. Laporan pelaksanaan 

Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK memuat antara lain: 

1. Laporan kegiatan 

Laporan kegiatan disusun berupa deskripsi pelaksanaan kegiatan 

dengan format sistematika sebagaimana Format 2 terlampir. 

2. Laporan keuangan 

Laporan keuangan disusun berupa deskripsi penggunaan pembiayaan 

yang telah diterima dengan format sebagaimana Format 3 terlampir.  

 

 

  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,

silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

Token : Ln8qwL



BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

1. BPJPH memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.  

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pada saat proses 

pelaksanaan dan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.  

3. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui cara dan metode sebagai 

bagian dari tugas BPJPH maupun secara bersamaan dengan unit kerja 

lain di Kementerian Agama berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-

masing. 

4. Tim monitoring dan evaluasi menyusun instrumen monitoring dan 

evaluasi yang meliputi pelaksanaan pendaftaran Fasilitasi Sertifikasi 

Halal, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, 

implementasi kerjasama dan standardisasi, implementasi SI-Halal bagi 

pelaku usaha, dan pelaksanaan program dan anggaran. Penyusunan 

instrumen dimaksud sebelum monitoring dan evaluasi dilaksanakan. 

5. Tim monitoring dan evaluasi melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala 

BPJPH secara berjenjang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Petunjuk teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro 

dan Kecil Tahun 2021 ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku 

kepentingan sehingga penyelenggaraan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 

pelaku UMK dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat. 

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam petunjuk 

teknis ini akan diatur dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal. 

 

 

     Plt. KEPALA BADAN PENYELENGGARA 

           JAMINAN PRODUK HALAL, 

^ 

 

 

MASTUKI 
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FORMAT  1 

FORMAT DATA SELEKSI CALON PENERIMA FASILITASI SERTIFIKASI 

HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2021 

 

 

1. Nama Provinsi 

2. Nama Instansi/Lembaga Pembina (jika ada) 

3. Data Pelaku Usaha (akan terhubung dengan data OSS) 

a. NIB dan NIK 

b. Nama Pelaku Usaha 

c. Nama Unit Usaha 

d. Alamat Usaha 

4. Lama usaha 

5. Jumlah outlet 

6. Jumlah pabrik/fasilitas produksi 

7. Data Penanggungjawab 

a. Nama 

b. Nomor kontak 

c. Alamat e-mail 

8. Merk 

a. Nama merk 

b. Sertifikat merk (Ya/Tidak) 

9. Nama produk 

10. Surat izin edar/surat izin terkait produk  

11. Pembiayaan sertifikasi halal (apakah sudah pernah/sedang akan 

menerima fasillitasi pembiayaan sertifikasi halal?) (Ya/Tidak) 

12. Kesediaan membiayai secara mandiri uji laboratorium (Ya/Tidak) 

13. Kesediaan memberikan foto/video pada saat proses produksi (Ya/Tidak) 
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FORMAT 2 

SISTEMATIKA LAPORAN KEGIATAN 

 

 

HALAMAN JUDUL 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan 

C. Manfaat 

 

BAB II PERSIAPAN 

A. Pelaksana Kegiatan 

B. Jadwal Kegiatan 

 

BAB III PELAKSANAAN 

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

B. Pelaksanaan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk 

 

BAB IV KENDALA DAN EVALUASI  

A. Kendala 

B. Evaluasi 

 

BAB V PENUTUP 
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FORMAT 3 

SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN  

 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA 

 

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME 
HARGA 

SATUAN 
JUMLAH 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya Administrasi 

 

Biaya Pemeriksaan 

c. Honor Auditor 

d. Transport 

 

Biaya Sidang Fatwa 

   

 

 

Keterangan: 

1. Laporan rincian biaya ini merupakan bagian dari keseluruhan 

pertanggungjawaban laporan kegiatan.  

2. Format rincian biaya dan uraian dapat disesuaikan. 
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