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Tujuan Penyelenggaraan 

Jaminan Produk Halal 

Pasal 3
1. Memberikan kenyamanan, keamanan,

keselamatan, dan kepastian ketersediaan
produk halal bagi masyarakat dalam
mengonsumsi dan menggunakan produk;
dan

2. Meningkatakan nilai tambah bagi pelaku
usaha untuk memproduksi dan menjual
produk halal



Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib
bersertifikat halal

Pasal 26
(1) Pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan

yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari
mengajukan Permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada
produk



Pasal 17
(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan 

baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan 
penolong.

(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 
dari:

a. Hewan

b. Tumbuhan

c. Mikroba; atau 

d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses 

biologi, atau proses rekayasa genetik

(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali
yang diharamkan menurut syariat.



Pasal 18

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
meliputi:

a. bangkai;

b. darah;

c. babi; dan/atau

d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan fatwa
MUI



Pasal 20
(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali
yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi
orang yang mengonsumsinya

(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan
melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa
genetik sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c dan
huruf diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau
pembuatannya tercampur, terkandung dan/atau
terkontaminasi dengan bahan yang diharmkan

(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Fatwa
MUI



Pasal 5

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan JPH.

2. Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Agama.

3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dibentuk BPJPH
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.

4. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk
perwakilan di daerah.

5. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan
organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden



Pasal 6
Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

a. Menetapkan kebijakan JPH;

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

c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal;

d. registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;

e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;

f. mengakreditasi LPH;

g. registrasi auditor halal;

h. pengawasan JPH;

i. pembinaan auditor halal;

j. kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam
penyelenggaraan JPH



Pasal 7
Dalam melaksanakan kewenangannya, BPJPH bekerjasama
dengan:

a. Kementerian dan/atau Lembaga terkait;
b. LPH; dan
c. MUI.

Pasal 8
Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
dilakukan sesuai dengan tugas kementerian dan/atau
lembaga terkait



Pasal 9
Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk
pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 12

(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat
mendirikan LPH.

(2) LPH sebagaimana dimaksud padaayat (1)
mempunyai kesempatan yang sama dalam
membantu BPJPH melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan produk



Kerja sama BPJPH dengan MUI

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Kerjasama BPJPH dilakukan dalam bentuk:

1. Sertifikasi auditor halal;

2. Penetapan kehalalan produk; dan

3. Akreditasi LPH.



Kerjasama pola pelaksanaan sidang 
Penetapan kehalalan produk 

Pasal 33 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal mengatuh hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI;

2. Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa

3. Sidang fatwa halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur 
kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait

4. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 
hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian produk dari BPJPH

5. Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI

6. Keputusan penetapan halal produk disampaikan kepada BPJPH 
untuk menjadi dasar penerbitan sertifikasi halal



PMA yang diterbitkan berdasarkan 
amanat Undang-undang

1. KMA tentang Hewan, Tumbuhan, dan Mikroba yang
Diharamkan. (Pasal 18 (2), Pasal 20 (3))

2. PMA tentang Sanksi (Pasal 22, Pasal 27 (1) dan (2), Pasal 41, 
Pasal 48)

3. PMA tentang Tata Cara Pengajuan Sertifikat Halal dan Label 
(Pasal 29 (3), Pasal 40)

4. PMA tentang Penyelia Halal (Pasal 28 (4))

5. PMA tentang Penetapan LPH (Pasal 30)

6. PMA tentang Pembaruan Sertifikat Halal (Pasal 42)

7. PMA tentang Keuangan BPJPH (Pasal 45)

8. PMA tentang Peran Serta Masyarakat (Pasal 55)



Amanat Penyusunan KMA/PMA 
berdasarkan draf PP

No Amanat Pembentukan PMA
Pasal dan Ayat yang 

mengamanahkan
1 Ketentuan mengenai tata cara

kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal
12 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 13

2 Ketentuan mengenai tata cara
kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 sampai dengan
Pasal 18 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 19



3 Ketentuan mengenai tata cara kerja

sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 20 ayat

(2)

4 Ketentuan lebih lanjut mengenai

penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan sertifikasi Auditor Halal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 22 ayat

(4)



5 Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara fasilitasi penilaian

kesesuaian syariah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24 ayat (4)

6 Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara kerja sama

internasional dalam bidang JPH

diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 29



7 Ketentuan lebih lanjut

mengenai akreditasi dan

registrasi LPH diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 39 ayat (6)

8 Ketentuan lebih lanjut

mengenai registrasi Auditor

Halal diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 40 ayat (5)



9 Ketentuan mengenai tata cara

pengangkatan dan pemberhentian

Auditor Halal diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 42

10 Ketentuan mengenai tata cara

pembayaran biaya sertifikasi halal dan

tata cara fasilitasi biaya sertifikasi halal

oleh pihak lain diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 63



11 Ketentuan lebih lanjut mengenai

registrasi Sertifikat Halal luar

negeri diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 66 ayat (3)

12 Produk yang belum bersertifikat

halal pada tanggal 17 Oktober

2019 diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 72 ayat (4)



13 Ketentuan mengenai pentahapan
kewajiban bersertifikat halal bagi
Jenis Produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Menteri setelah berkoordinasi
dengan kementerian/lembaga terkait
dan MUI.

Pasal 72 
ayat (5)

14 Ketentuan lebih lanjut mengenai
keterangan tidak halal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 78 
ayat (4)



15 Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengawasan diatur
dengan Peraturan Menteri

Pasal 80



Ketentuan Peralihan
Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum undang-
Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu
Sertifikat Halal tersebut berakhir

Pasal 59

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau
perpanjangan sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara
memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum undang-Undang
ini diundangkan

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai 
dengan BPJPH dibentuk



Ketentuan Peralihan 
Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui 
sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam 
Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk

Pasal 62

Auditor Halal yang sudah ada sebelum UU ini berlaku diakui 
sebagai auditor halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung 
sejak UU ini diundangkan

Pasal 63

Penyelia halal perusahaan yang sudah ada sebelum UU ini berlaku 
diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung 
sejak UU ini diundangkan



Ketentuan Penutup

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan 
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan

Pasal 66

Pada saat undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan 
Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam undang-undang ini



Ketentuan Penutup

Pasal 67

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan 
diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak 
UU ini diberlakukan

(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 (satu)  berlaku, jenis produk yang bersertifikat 
halal diatur secara bertahap.

(3) Ketentuan mengenai jenis produk yang bersertifikat halal 
secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.




