
IMPLEMENTASI 
UNDANG UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL 

DI BIDANG STANDARDISASI HALAL

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 
KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPALA PUSAT KERJASAMA DAN STANDARDISASI HALAL



Latar Belakang

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 yang 
menyatakan

bahwa halal dan 
haram merupakan 

sesuatu yang 
sangat prinsip 

dalam Islam karena 
di dalamnya terkait 
hubungan antara
manusia dengan 

Allah.



Asas Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal

a. Perlindungan (bahwa dalam meyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat
muslim);

b. Keadilan (mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara);

c. kepastian hukum (memberikan kepastian hukum megenai kehalalan suatu produk yang
dibuktikan dengan sertifikat halal);

d. akuntabilitas dan transparansi (setiap kegiatan dan hasil akhir dari keg penyelenggaraan JPH
hrs dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan);

e. efektifitas dan efisiensi (dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan
berdayaguna serta meminimalisasi penggunaan s.d yang dilakukan dengan cara tepat,
sederhana dan biaya ringan atau terjagkau);

f. Profesionalitas (dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi
dan kode etik);



Tujuan Undang Undang Jaminan Produk Halal

a. Memberikan kenyamanan, keamanan, 
keselamatan, dan kepastian
ketersediaan Produk Halal bagi
masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk; dan

b. meningkatkan nilai tambah bagi
Pelaku Usaha untuk memproduksi
dan menjual Produk Halal. 



BPJPH Berwenang

Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria
JPH

Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPHA.

B.

Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan
Label Halal pada Produk

C.

Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk
luar negeri

Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi 
Produk Halal

D.

E.



BPJPH Berwenang (Lanjutan)

Melakukan registrasi Auditor Halal

Melakukan akreditasi terhadap LPHF.

G.

Melakukan pengawasan terhadap JPHH.

Melakukan pembinaan Auditor Halal

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

I.

J.



Kelembagaan Penyelenggara JPH

Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri yang 
membidangi Agama dan dilaksanakan oleh Badan  

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)  yang  
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri  Agama

Dalam melaksanakan kewenangannya, BPJPH 
bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga 

terkait, LPH, dan MUI. 

Pasal 5

Pasal 7



Alur Proses Sertifikasi Halal

Badan
Penyelenggara

Jaminan
Produk Halal 

(BPJPH)

Produsen /Perusahaan Besar: 

-Penyelia Halal

MUI 
[FATWA]

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH):

- Auditor Halal

- Laboratorium

Sertifikat
Halal 



PEMERIKSAAN

ADMINISTRASI

TIDAK

PEMERIKSAAN

OLEH AUDITOR 

HALAL LPH

SIDANG 

FATWA HALAL

(MUI,PAKAR, K/L, 

INSTANSI TERKAIT)

PENGUJIAN OLEH
LPH

HALAL

PELAKU USAHA

BPJPH
PENERBITAN

SERTIFIKAT HALAL

OLEH BPJPH

BERKAS
DIKEMBALIKAN

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
ADM HALAL

BPJPH

OK

PENOLAKAN
PEMBERIAN 
SERTIFIKAT 

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
HALAL

30 Hari Kerja

7 Hari Kerja

5 Hari Kerja

ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL



KERJA SAMA 

a. Kementerian dan/
atau Lembaga terkait;

b. LPH; dan
c. MUI.



Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, ternate 
dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan 
bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk
Halal;

Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;

Pembentukan kawasan industri halal; dan

Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai
tugas dan fungsi masing-masing.

BPJPH 
dengan

Kementerian 
Perindustrian

KERJA SAMA 



BPJPH 
dengan

Kementerian 
Perdagangan

Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;

Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;

Fasilitasi halal bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan; 

Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Perluasan akses pasar bagi Produk Halal; dan

KERJA SAMA 



BPJPH 
dengan

Kementerian 
Kesehatan

Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

Fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga;

Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan 
Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga; dan

Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai
tugas dan fungsi masing-masing.

KERJA SAMA 



BPJPH 
dengan

Kementerian 
Pertanian

Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;

Penetapan pedoman pemotongan hewan/ unggas;

Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;

Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan 
fungsi masing-masing.

Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/  unggas dan unit potong
hewan/unggas;

Penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan
asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; 
dan

Penetapan persyaratan RPH/unggas dan unit potong hewan/unggas;

KERJA SAMA 



BPJPH 
dengan

Kementerian 
Koperasi

dan UMKM

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi
koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;

Fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha 
menengah;

Pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah;

Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan 
fungsi masing-masing.

Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi
koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;

Koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; 
dan

KERJA SAMA 



BPJPH 
dengan

Kementerian
Luar Negeri

Fasilitasi kerja sama internasional;

Promosi Produk Halal di luar negeri;

Penyediaan informasi mengenai lembaga halal 
luar negeri; dan

Tugas lain yang terkait dengan
penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi
masing-masing.

KERJA SAMA 



BPJPH 
dengan
BPOM

Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan
yang beredar;

Rekomendasi pencabutan sertifikat halal pada obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan
yang beredar;

Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai
tugas dan fungsi masing-masing.

Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, 
kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; dan

KERJA SAMA 



BPJPH 
dengan

BSN/KAN

Penyusunan standar dan skema penilaian
kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Akreditasi LPH;

Penyusunan pedoman mutu; 

Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai
tugas dan fungsi masing-masing.

Penyusunan pendukung dokumen pedoman mutu; dan

KERJA SAMA 



BPJPH 
dengan

K/L dibidang
Lainnya

Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan

KERJA SAMA 



TUJUAN

Standar
Produk
Halal

Standar
Produk
Halal

Sebagai instrument untuk

mendapatkan akses pasar yang 

memperkuat daya saing produk

domestik di pasar internasional.

Meningkatkan jaminan mutu, 

efesiensi, persaingan usaha

yang sehat dan transparan

dalam perdagangan.

Untuk itu perlu disusun Standar

Produk Halal sebagai

persyaratan terhadap produk

halal dalam maupun luar negeri

yang akan diperdagangkan di 

Indonesia.



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.



Road Map Standar

tentang Halal



Road Map Standar

tentang Halal



Pengertian Umum

• Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai
dengan syariah Islam.

• Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat dengan PPH
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk
mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, 
pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

• Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau
menghasilkan Produk



Pasal 21 UU No. 33 Th 2014 Tentang JPH

1. Lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) wajib dipisahkan
dengan lokasi, tempat, alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, 
pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak
halal

2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib:
a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
b. bebas dari najis; dan
c. bebas dari Bahan tidak halal.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat , dan alat PPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.



Tempat Pengolahan

Tempat Penyimpanan

Tempat Pengolahan wajib memisahkan tempat penampungan, 

penimbangan, pencampuran Bahan, pencetakan dan

pemasakan Produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat Penyimpanan wajib memisahkan tempat penerimaan

Bahan, penerimaan Produk setelah proses pengolahan, dan

sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk, 

untuk yang halal dan tidak halal. 



Alat pengolahan wajib memenuhi persyaratan: 

a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian

dengan yang digunakan untuk pengolahan Produk tidak

halal;

b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan

tidak halal dalam pembersihan alat;

c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan

tidak halal; dan

d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal 

dan tidak halal. 

Alat Pengolahan



Ketentuan

Tempat dan Alat pengemasan wajib dipisahkan antara bahan

kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk dan sarana

pengemasan Produk, serta alat pengemas dan sarana yang 

digunakan untuk yang halal dan tidak halal

Alat pendistribusian wajib dipisahkan dengan tempat dan alat

memenuhi persyaratan tidak menggunakan alat pengemas dan

sarana yang digunakan untuk alat dan sarana tidak halal.



TERIMA KASIH


