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Dasar Sosiologi

1. Jumlah konsumen muslim Indonesia yang cukup

besar dan potensial.

2. Produk yang beredar di masyarakat belum

terjamin kehalalannya.

3. Banyak ditemukan kasus-kasus terkait

ketidakhalalan produk.



Latar Belakang

Al-Qur’an yang menyatakan bahwa halal dan haram merupakan sesuatu 

yang sangat prinsip dalam Islam karena di dalamnya terkait hubungan 

antara manusia dengan Allah.

Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk 

memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama 

dan kepercayaannya itu.

Al – Qur’an

Pancasila

UUD 1945



Potensi Pasar Produk Halal

1. Pertumbuhan permintaan produk halal dunia 9,5% dari 2 trilliun USD (2013) menjadi

3,7 triliun USD tahun 2019;

2. Jumlah penduduk dunia th 2013 adalah 7.021.836.029 ± 1,57 milyar beragama

Islam;

3. Di Asia Tenggara, pemeluk agama Islam >250 juta;

4. Kesadaran gaya hidup halal meningkat; 

5. Konsumsi Muslim global tumbuh 1.626 miliar USD (2018) sekitar 17,4 % dari total 

konsumsi dunia;

6. Indonesia konsumen terbesar produk halal ±197 miliar USD, Turki (100 miliar USD),

Pakistan (93 miliar USD ) dan Mesir (88 miliar USD).

Sumber (State of The Global Islamic Economy 2013, Thomson Reuters)



Halal

Asas Tujuan

a. perlindungan; 
b. keadilan;
c. kepastian hukum; 
d. Akuntabilitas dan 

transparansi; 
e. efektifitas dan efisiensi; dan
f. Profesionalitas;

Memberikan kenyamanan,

keamanan, keselamatan, dan 

kepastian ketersediaan produk halal 

bagi masyarakat dalam

mengonsumsi dan menggunakan 

produk; dan meningkatkan nilai 

tambah bagi pelaku usaha untuk 

memproduksi dan menjual produk 

halal.



Profil

Lembaga yang dibentuk pemerintah melalui Undang Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Menyelenggarakan dan memastikan Jaminan Produk Halal 
(JPH) bagi warga negara Indonesia.

BPJPH



Visi dan Misi

Visi

Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia.

Misi

Mewujudkan
sistem layanan
regristrasi dan
sertifikasi halal 
yang berkualitas.

Mewujudkan
sistem pembinaan
dan pengawasan
yang efektif.

Mewujudkan
jaringan
kerjasama
kelembagaan dan
standardisasi
jaminan produk
halal.

Mewujudkan
manajemen
organisasi yang 
berkualitas dalam
mendukung
reformasi
birokrasi.



Wewenang BPJPH

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;

d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;

e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;

f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;

g. Melakukan registrasi auditor halal;

h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;

i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan

j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang
penyelenggaraan JPH.



Tugas dan Fungsi

BPJPH
Registrasi

dan
Sertifikasi

Halal

Kerja Sama
dan

Standardisasi
JPH

Pembinaan
dan

Pengawasan
JPH



Tujuan

Peningkatan pelayanan prima 
dalam regristrasi dan sertifikasi
halal.

Pengingkatan kualitas pembinaan
dan pengawasan dalam
masyarakat sadar halal.

Peningkatan penyelenggaraan
jaminan produk halal melalui
jaringan kerjasama kelembagaan
dan standardisasi.

Peningkatan tata kelola
kelembagaan yang efektif, efisien, 
dan akuntabel.



Kerja Sama

a. Kementerian dan/
b. atau lembaga terkait;

LPH; dan
c. MUI.

BPJPH dalam
Melaksanakan
Kewenangan



Kerja Sama K/L

BPJPH

Kemendag: 
Peredaran 

Barang dan Jasa Kemenkes:

Penetapan cara
distribusi, 

pengawasan
obat, alat

kesehatan, dll.

Badan POM: 
Pemeriksaan

dan Pengujian
Produk Halal

Kemenperin: 
Pembinaan 

Pelaku Usaha
Kemenkeu: 

Tarif dan 
Pengelolaan

Keuangan BLU

Kementan: 
Pengendalian 
Bahan Pangan 

dan Hewan

KAN &BSN: 
Standar 

akreditasi dan 
sertifikasi

Kementerian 
Koperasi dan 

UMKM: 
Pembinaan dan 
Pengembangan 

UMKM



Road Map Standar

tentang Halal



Road Map Standar

tentang Halal



KESELARASAN UU JPH DENGAN STANDAR HALAL INTERNASIONAL 

Organization Islamic Conference (OKI)

Pasal 23 dan 24 UU JPH 
Bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan

sertifikat halal wajib memisahkan lokasi, tempat dan

alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan

penyajian anatara produk halal dan tidak halal. 

SMIIC (The Standards and Metrology Institute for the 

Islamic Countries)
This standard defines the basic requirements that shall be 

followed at any stage of food chain including, receiving, 

preparation, processing, sorting, determination, packaging, 

labelling, marking, controlling, handling, transportation, 

distribution, storage and service of halal food and its products 

based on Islamic rules.



Tantangan

a. Meningkatnya permintaan produk halal dunia (penduduk

Islam dunia ± 1,57 milyar). (Pew Research Center 2012)

b. Indonesia negara konsumen produk halal terbesar dengan

jumlah USD 197 miliar). (State of The Global Islamic Economy 2013, Thomson Reuters)

c. Meningkatnya kesadaran bahwa Produk halal lebih aman

dan sehat. (Sumber OIC Juni 2015)

d. Belum tersedianya standar halal dan sistem halal terstandar

yang diakui dan diterima negara lain. (Sumber OIC Juni 2015)

e. Adanya Produk Halal Indonesia yang belum dapat diterima

di negara lain.

f. Kurangnya bahan baku industri yang halal, thoyib dan relatif

murah.

g. Minimnya SDM dan infrastuktur yang memadai, terutama

tenaga ahli dibidang auditor halal dan produk halal.



Upaya Pemerintah

Mengatasi Hambatan

 Optimalisasi sosialisasi Undang-Undang JPH secara masif dan intensif kepada

seluruh lapisan masyarakat. 

 Penguatan regulasi dan perangkat peraturan terkait penyelenggaraan Jaminan

Produk Halal di Indonesia.

 Peningkatan koordinasi antar kementerian/Lembaga dalam pengawasan

peredaran Produk Halal dan pembinaan kepada Pelaku Usaha Besar, Menengah, 

Kecil dan Mikro serta PIRT dalam memproduksi, dan mendistribusikan Produk Halal. 

 Peningkatan dukungan dan komitmen penyediaan anggaran dari pemerintah

untuk mendorong penyediaan SDM, infrastruktur, sarana pendukung pengujian

dan riset produk halal. 

 Kerjasama internasional dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri milik 

pemerintah dan non pemerintah melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) 

dan koordinasi dengan BSN dalam menyusun Standar Halal.



Wassalam

Terima Kasih


