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LATAR BELAKANG

Pemerintah berkewajiban
memberikan pembinaan

dan pengawasan JPH 
untuk meciptakan
ketentraman dan
kenyamanan bagi
masyarakat dalam
mengonsumsi atau

menggunakan produk halal 

Syariah Islam, 
memerintahkan 

umatnya agar dari segi 
barang dan jasa agar 

memakan atau 
menggunakan bahan-
bahan yang halal, baik, 

suci, dan bersih. 

Oleh karena itu umat 
Islam perlu mengetahui 

informasi yang jelas 
tentang halal dan 
haram mengenai 

makanan, minuman, 
obat, kosmetika, produk 

kimia biologis dan 
rekayasa genetik
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TUJUAN  UU JPH

Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha 
untuk memproduksi atau menjual produk

Memberikan kenyamanan, keamanan, 
keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk 
halal bagi yang mengonsumsi dan menggunakan 
produk

DASAR HUKUM

UU NO 33 TAHUN 

2014 TENTANG 

JAMINAN PRODUK 

HALAL (JPH)



PASAL 4 UU JPH

PRODUK YANG MASUK, 

BEREDAR DAN 

DIPERDAGANGKAN DI 

WILAYAH INDONESIA 

WAJIB BERSERTIFIKAT 

HALAL

Dalam hal ini

Pembinaan dan

Pengawasan JPH 

menjadi sangat penting

untuk melaksanakan

amanat mandatory 

halal di Indonesia



BPJPH

Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal

yang selanjutnya
disingkat BPJPH adalah

badan yang dibentuk
oleh Pemerintah untuk

menyelenggarakan
Jaminan Produk Halal

(JPH). 

Registrasi 
dan 

Sertifikasi 
Halal

Kerja sama  
& 

Standardisasi

Pembinaan & 
Pengawasan 

JPH



RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JPH
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PELAKU USAHA 
DAN KONSUMEN

LPH DAN 
AUDITOR HALAL
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PRODUK DAN JASA

PELAKU USAHA DAN 
PENYELIA HALAL

LPH DAN 

AUITOR HALAL



TUJUAN PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN JPH

Pembinaan JPH 
dapat meningkatkan
kesadaran
masyarakat dalam
mengonsumsi atau
menggunakan
produk halal

Pengawasan JPH 
merupakan upaya

dalam pengendalian
keterjaminan

kehalalan produk
yang beredar dan

dan dikonsumsi atau
digunakan oleh

masyarakat

Meningkatkan 
pertumbuhan dan 

pengembangan 
industri produk halal 

yang signifikan 
mempengaruhi 

ketentraman dan
kesejahteraan

masyarakat
indonesia.





BPJPH MELAKUKAN PEMBINAAN 

PELAKU  USAHA

Pelaku 
Usaha 
berhak 

memperoleh

Informasi, 
edukasi dan 
sosialisasi 

mengenai JPH

Pelayanan untuk 
mendapatkan 
sertifikat halal 
secara cepat, 
efisien, biaya 

terjangkau dan 
tidak diskriminatif

Pembinaan 
dalam 

memproduksi 
produk halal

Memberikan informasi secara benar, jelas dan 
jujur

Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian, 

penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal

Memiliki penyelia halal

Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada 
BPJPH

Pelaku Usaha yang mengajukan 

permohonan sertifikat halal wajib: 

Sumber: Pasal 23 dan 24 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH



TATA CARA MEPEROLEH SERTIFIKAT HALAL 

Sumber: Pasal 29 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH

PROSES SERTIFIKASI HALAL

Pelaku Usaha

Mendaftar 

sertifikasi halal 

kepada BPJPH

BPJPH

MUI
Penetapan 

Kehalalan 

Produk 

LPH

Melakukan pemeriksaan dan/atau 

pengujian terhadap produk dan 

menyampaikan hasilnya kepada 

BPJPH 



PELAKU USAHA

Mencantumkan label halal 
terhadap produk yang telah 

mendapatkan sertifikat halal

Melaporkan perubahan 
komposisi bahan kepada 

BPJPH

Memperbarui sertifikat halal  
jika masa berlaku sertifikat 

halal berakhir

Memisahkan lokasi, tempat dan 
alat penyembelihan, pengolahan, 

penyimpanan,  pengemasan, 
pendistribusian, penjualan dan 

penyajian antara produk halal dan 
tidak halal

Menajaga kehalalan produk 
yang telah mendapat 

sertifikat halal

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal 

wajib:

Sumber: Pasal 25 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH



PENYELIA HALAL

Sumber: Pasal 28 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH



PENGAWASAN JPH DALAM 

UU JPH
Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap

a. LPH

b. Masa berlaku sertifikat halal

c. Kehalalan produk

d. Pencantuman label halal

e. Pencantuman keterangan tidak halal

f. Pemisahan lokasi, tempat dan alat

penyembelihan, pengolahanm

penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan serta

penyajian anatar produk halal dan tidak

halal

g. Keberadaan penyelia halal

h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH

Pasal 49

BPJPH melakukan

pengawasan terhadap

JPH



Bahan

Bahan yang digunakan dalam 
PPH terdiri dari bahan baku, 

bahan olahan, bahan tambahan 
dan bahan penolong

Bahan yang sebagaimana dimaksud 
berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba 

atau bahan yang dihasilkan melalui 
proses kimiawi, proses biologi atau proses 

rekayasa genetik

Bahan yang berasal dari 
hewan pada dasarnya 

halal, kecuali yang 
diharamkan menurut 

syariat. 

Bahan dari hewan yang 

berasal dari hewan yang 

diharamkan, meliputi:

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain 

sebagaimana dimaksud, akan ditetapkan oleh Menteri 

berdasarkan fatwa MUI

.

BAHAN UNTUK PPH



BAHAN DAN PROSES PRODUKSI PRODUK HALAL (PPH)

PPH

Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, 
dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal

Lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana dimaksud wajib: dijaga 
kebersihan dan higenitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan 

tidak halal

.

.

.

Sumber: Pasal 21 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH



LANJUTAN

BPJPH melakukan Pengawasan

JPH bersama BPOM, 

Kementerian Pertanian, 

Kementerian Perdagangan dan

instansi/lembaga lainnyaPASAL 51 UU 
JPH

(1)
BPJPH dan kementerian
dan/lembaga terkait memilki
kewenangan pengawasan JPH 
dapat melakukan pengawasan
secara sendiri-sendiri atau
bersama sama

(2)
Pengawasan JPH engan
kementerian dan/lembaga
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksaakan
sesuai dengan ketentuan
perundang undangan



Pasal 53

Peran serta
masyarakat

(1)

Masyarakat dapat
berperan serta dalam
penyelenggaraan JPH

(2)

Peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat
berupa:

a. 

Melakukan
sosialisasi

mengenai JPH

b. Mengawasi
produk dan
produk yang 

beredar

c. Peran serta
masyarakat berupa
pengawasan produk

dan produk halal 
yang beredar
sbagaimana

dimaksu pada ayat
(2)bertentuk

pengaduan atau
pelaporan keoada

BPJPH



Pelaku Usaha yang Tidak melakukan Kewajibannya 

Setelah Memperoleh Sertifikat Halal, dikenakan 

sanksi administratif berupa: 

Pelaku Usaha yang Tidak melakukan Kewajiban 

dalam mencantumkan keterangan tidak halal, 

dikenakan sanksi administratif berupa:  

Sumber: Pasal 27 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH

SANKSI

Sumber: Pasal 27 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH



Sanksi Pidana

1. Pelaku Usaha Yang 
Tidak menjaga kehalalan 
produk yang telah 
memperoleh sertifikat halal 

Dipidana selama lima tahun  atau 

pidana denda paling banyak dua 

miliar rupiah

2. Setiap yang terlibat dlm 
proses JPH  yang tidak 
menjaga kerahasiaan formula 
yang tercantum dalam 
informasi yang diserahkan 
pelaku usaha........

Dikenakan pidana penjara paling 

lama dua tahun atau pidana denda 

paling banyak dua miliar rupiah 
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***


