
 
 

Halaman 1 dari 3 

Siaran Pers 

PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA BPJPH DAN KNEKS 
“FASILITASI SERTIFIKASI HALAL USAHA MIKRO DAN KECIL” 

 

Jakarta, 07 Januari 2021 – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyelenggarakan acara 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam Fasilitasi Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil 
di Jakarta (7/01/2021).  

Acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan melalui video conference ini 
merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang dilaksanakan BPJPH dengan 
Kementerian/Lembaga, termasuk KNEKS, pada 13 Agustus 2020 sebagai bentuk penguatan 
kolaborasi dan komunikasi dalam memfasilitasi sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil di 
Indonesia.  

Penandatanganan PKS akan dijadikan pedoman dan landasan kerja sama bagi KNEKS dan 
BPJPH dalam menyusun strategi, kebijakan, ataupun program kerja, dan bentuk kolaborasi 
lainnya dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal oleh usaha mikro dan kecil (UMK) serta, 
mempercepat pengembangan industri halal di Indonesia secara luas.  

Pada acara ini turut hadir Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Prof. Sukoso 
dan Direktur Eksekutif KNEKS, Ventje Rahardjo, memberikan sambutan dan arahan 
pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kedepannya. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif 
KNEKS Ventje Rahardjo menyampaikan “Sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 
merupakan salah satu bentuk penguatan ekosistem industri halal nasional karena UMK 
memainkan peranan strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa”  

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran strategis dalam menghidupkan perekonomian 
nasional serta memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Hal itu didukung oleh peran 
UMK terhadap penyerapan tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja, kontribusi terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, penggerak sektor-sektor industri nasional, dan 
memperkuat jaring pengaman ekonomi terutama bagi masyarakat untuk tetap menjalankan 
aktivitas ekonomi produktif.  

“Perhatian terhadap pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil harus 
diperkuat. Di akhir tahun 2020, pelaku usaha yang melakukan aplikasi permohonan sertifikasi 
halal mencapai 11.500 pelaku usaha. 3200 pelaku usaha diantaranya merupakan Usaha Mikro 
dan Kecil dari 20 Provinsi di Indonesia, yang telah melakukan permohonan sertifikasi dalam 
rangka mendapatkan program pembiayaan sertifikasi halal Rp.0 . Artinya, pelaku UMK tidak 
perlu mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal.” Jelas Kepala BPJPH, Prof. Sukoso.  

Upaya fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat 
Undang Undang Jaminan Halal No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan sertifikasi halal bagi 
seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2019 yang 
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lalu. Sehingga, pelaku usaha harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam 
produknya dan proses produksinya memenuhi standar halal. 

Ventje menambahkan guna merealisasikan implementasi jaminan produk halal di Indonesia 
diperlukan peran dan kerjasama yang kuat antara BPJPH dengan pemangku kepentingan 
terkait lainnya, khususnya dalam merumuskan strategi program dan kebijakan guna 
membantu UMK dalam memenuhi standar halal dan melakukan sertifikasi halal. Melalui 
penandatanganan perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat implementasi 
jaminan produk halal di Indonesia. 

Adapun dalam Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat poin-poin yang menjadi garis besar 
pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal UMK, diantaranya: (1) Perencanaan dan penyusunan 
strategi penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; (2) 
Penyusunan ekosistem, grand design penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku 
usaha mikro dan kecil; (3) Pembuatan Masterplan Data, Digitalisasi dan Implementasi 
Teknologi pada Sistem Jaminan Produk Halal; (4) Penguatan sinergi dan koordinasi 
penyelenggaran fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta (5) 
Penyusunan dan pembuatan road map dan pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal 
bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar turut menyampaikan melalui perjanjian 
kerja sama ini KNEKS bersama dengan BPJPH, dan kementerian terkait lainnya mendorong 
implementasi jaminan halal di Indonesia terealisasi lebih kuat, terdigitalisasi, dan naik kelas. 
Sehingga, pengembangan industri halal yang komprehensif dan berkontribusi terhadap 
ketahanan ekonomi nasional dapat terwujud.  

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : 
Inza Putra – Kepala Divisi Promosi dan Hubungan Strategis 
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 
Gedung Permata Kuningan Lantai PH 
Jl. Kuningan Mulia kav. 9C, Jakarta 12830  
Telepon: (021) 80683349  |  Email: inza.putra@kneks.go.id  |  www.kneks.go.id 
 
 
Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari Komite 
Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNEKS didirikan tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. KNEKS dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua dan 
Wakil Presiden sebagai Ketua Harian, dan Menteri Keuangan menjadi Sekretaris merangkap 
anggota.  
 
KNEKS didirikan untuk melakukan tugas mempercepat, memperluas dan memajukan 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan 
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ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugas, KNEKS menjalankan fungsi Pemberian 
rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi 
dan keuangan syariah; Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan 
pelaksanaan rencana arahan kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan 
keuangan syariah; Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di 
sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah 
kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah. 
 
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka anggota KNEKS terdiri 3 
Menteri Koordinator, 7 Menteri, 3 Ketua lembaga pemerintah dan 2 Instansi lainnya, yaitu: 
Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan 
Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, 
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN,    Menteri Koperasi dan UKM, Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan 
Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI 
dan Ketua Umum KADIN. 
 


