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ABSTRAK 

 

NENCY RAVICA LIA ERLYTA. Strategi Majelis Ulama Indonesia Dalam 

Upaya Penerbitan Sertifikat Halal (Studi Deskriptif Majelis Ulama Indonesia 

Jawa Barat, Jalan LL.RE. Martadinata No. 105 Cihapit, Bandung) 

 

Setiap Umat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi produk halal dan thayyib. 

Namun pada kenyataannya, masih kita jumpai produk yang beredar di masyarakat 

belum seluruhnya dijamin kehalalannya. Untuk itu, perlu adanya lembaga untuk 

menerbitkan sertifikat halal suatu produk. Lembaga yang dimaksud merupakan 

lembaga dibawah naungan MUI yaitu LPPOM MUI. LPPOM MUI yaitu 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan Majelis Ulama Indonesia 

yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Muslim dalam 

hal sertifikasi produk halal. Dalam pelaksanannya, MUI didukung pemanfaatan 

ilmu strategi yang akan membantu proses dan pengembangan program MUI 

khususnya dalam hal penerbitan sertifikat halal.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Majelis 

Ulama Indonesia Jawa Barat dalam upaya penerbitan sertifikat halal yang 

didalamnya meliputi formulasi strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori formulasi strategi, 

pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Teori ini merupakan proses manajemen 

strategi dari J. David Huger & Thomas L. Wheelen (2003:12).  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, studi dokumentasi, 

dan wawancara.  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi Majelis Ulama Indonesia Jawa 

Barat yang diterapkan harus mendukung kebijakan dan tujuan lembaga yang 

diformulasikan dengan mengembangkan misi, menganalisis kekuatan dan 

kelemahan lingkungan internal, menganalisis peluang dan ancaman lingkungan 

eksternal, kemudian menentukan alternatif strategi dan memilih strategi yang 

tepat. Pelaksanaan stratgei yang terkoordinir yaitu diawali dengan 

mengembangkan strategi yang sesuai dengan budaya lembaga, melaksanakan 

program kegiatan diantaranya adalah melakukan sertifikat halal gratis, gelar halal 

expo, olimpiade halal, layanan konsultasi sertifkat halal, dan halal care comunity. 

Sistem manajemen sertifikat halal yang tersususn secara rapi. LPPOM MUI Jawa 

Barat memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung program kegiatan. 

Evaluasi strategi yang membangun yang sesuai dengan tuntutan dan perubahan 

zaman. Sistem evaluasi yang diterapkan diantaranya yaitu melakukan rapat 

auditor, rapat pimpinan, rapat istimewa, rapat koordinasi khusus, mengoreksi 

tindakan dan menganalisis hambatan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi Majelis Ulama Indonesia Jawa 

Barat dalam upaya penerbitan sertifikat halal telah sesuai dengan teori manajemen 

strategi yang meliputi formulasi strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi 

strategi.   


