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PERAN DAN FUNGSI

INDONESIA HALAL WATCH



 Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) didirikan di

Jakarta pada tanggal 23 Januari 2013 berdasarkan Akta Notaris

Zainudin, SH., No. 48 dan telah di sahkan Kementerian Hukum

dan Ham dengan No. AHU-0014590.AH.01.07.TAHUN 2015

 Sebagai lembaga peran serta masyarakat sesuai Pasal 53

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal (UU JPH).

PENDIRIAN



•Wisma Bumiputera 7th Floor, Jl. Jenderal

Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12910

•halalwatch.or.id

•@HalalWatchID

•halalwatchid@gmail.com

• Facebook.com/HalalwatchID

CONTACT



FUNGSI DAN PERAN

1. Sebagai jembatan penghubung masyarakat, konsumen,

pelaku usaha dan pemerintah

2. Edukasi, Advokasi dan Pengasawan terhadap

Implementasi UU JPH

3. Melakukan sosialisasi UU JPH

4. Mengawasi (monitoring) produk halal yang beredar di

masyarakat



PERAN INDONESIA HALAL WATCH 

MENGAWASI PRODUK YANG 

BEREDAR



Apabila ditemukan produk yang diragukan ke Halalannya, Halal Watch

menemui Pelaku Usaha meminta klarifikasi langsung, atau dengan

melakukan Uji Sample produk dengan teknologi Procine Detection Kit

dan/atau DNA ke LPPOM MUI atau mitra Universitas.

 Identifikasi persoalan:

ADVOKASI

Memakai logo halal, 
padahal belum

disertifikasi

Pemalsuan logo halal

Personal Guarantee

Produk asing yang 
menggunakan logo halal

luar negeri



PEMALSUAN LOGO HALAL



HALAL BY STATEMENT / CLAIM



HALAL DECLARED



PERSONAL GUARANTEE



Memastikan Pelaku Usaha untuk
sementara mencabut terlebih dahulu
label Halal dari produknya.

Pelaku Usaha diberikan penjelasan, 
untuk melakukan Sertifikasi sendiri atau 
didampingi Halal Watch bila diperlukan.

Halal Watch berkewajiban 
mengingatkan, menegur, sampai
melakukan upaya hukum kepada Pelaku 
Usaha yang tidak kooperatif

ADVOKASI



 Barang gunaan dengan merek “ZOYA”

yang di produksi oleh PT. Shafco Multi

Trading menyatakan Produk Kerudung

Zoya telah bersertifikat Halal dari MUI.

 Hasil Temuan Indonesia Halal Watch

dan berdasarkan keterangan Direktur

LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si

pada tanggal 5 Februari 2016 , ternyata

merek ZOYA tersebut belum terdaftar

dalam produk yang telah disertifikasi

Halal oleh MUI

 Halal Watch memberikan himbauan

dan advokasi kepada PT. Shafco Multi

Trading agar segera melakukan

sertifikasi atas barang gunaan tersebut.

ZOYA MENGKLAIM KERUDUNG 

BERSERTIFIKAT HALAL PERTAMA 

DI INDONESIA 



Indonesia Halal Watch menemukan fakta bahwa yang disertifikasi halal adalah

bahan baku dari kerudung. Bukan produk turunannya.

Pimpinan dan Management PT. Shafco Multi Trading hadir memenuhi undangan IHW untuk

memberikan klarifikasi dan memberikan komitmen untuk melakukan Sertifikasi Halal atas

barang gunaan tersebut. 

PENGAWASAN (MONITORING) 

PRODUK 



PENGATURAN TERKAIT 

PRODUK HALAL



Alqur’an surat Al Baqarah: 168 

yaa ayyuhaa annaasu kuluu mimmaa fii al-ardhi halaalan thayyiban walaa
tattabi'uu khuthuwaati assyaythaani innahu lakum 'aduwwum mubiinun

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; 

karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu

PERINTAH YANG BERSUMBER 

DARI AL-QURAN



Khamr (Minuman 

Beralkohol)

Binatang Liar (Karnivora), Binatang 

dengan gigi dan kuku yang tajam, 

Amphibia (Binatang yang hidup di darat 

dan air)

(QS Al-Baqarah : 173)

(QS.  Al-Maidah:90)

Bangkai, Darah, Babi, 

Hewan yang disembelih 

dengan tidak 

menyebutkan nama Allah

Semua binatang di laut adalah 

Halal dan tidak perlu disembelih.

HR. Bukhari - Muslim

PENGECUALIAN:

KETENTUAN HALAL DAN HARAM



PASAL 1 ANGKA 1

Barang dan/atau jasa yang terkait dengan:

 Makanan

 Minuman

 Obat

 Kosmetik

 Produk kimiawi

 Produk biologi

 Produk rekayasa genetik

 Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh masyarakat.

PENGERTIAN PRODUK 

BERDASARKAN UU JPH



 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(BPJPH) & LEMBAGA PENJAMIN HALAL (LPH)

Menginspeksi dan/atau menguji kehalalan suatu produk

 MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Sertifikat audit halal, penentuan status halal suatu produk dan akreditasi

dari LPH

 LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)

Didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat keagamaan.

LPH oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang

berbadan hukum

PENYELENGGARA JAMINAN 

PRODUK HALAL



 PASAL 4

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

 PASAL 67 ANGKA (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 Undang-Undang ini diundangkan.

KEWAJIBAN BERSERTIFIKASI 

HALAL



 Negara mengatur kewajiban bersertifikasi
halal bagi semua produk beredar.

 Maka negara wajib memberikan skema
pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama
UMKM.

TANGGUNG JAWAB NEGARA 

TERHADAP KEWAJIBAN 

SERTIFIKASI HALAL



KERJASAMA INTERNASIONAL



 PASAL 46

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang

JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian

kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.

KERJASAMA INTERNASIONAL



Untuk mendapat pengakuan atau endorsement MUI, lembaga

sertifikasi halal luar negeri harus memenuhi tujuh persyaratan

berikut:

 Lembaga sertifikasi halal luar negeri yang melakukan proses

sertifikasi halal dan audit halal haruslah lembaga yang dibentuk

oleh organisasi keislaman yang legal/berbadan hukum

dan/atau Islamic center .

 Organisasi keislaman ini harus memiliki kantor yang permanen

dan dikelola dengan dukungan sumber daya manusia yang

memiliki kualifikasi dan kredibilitas.

ENDORSEMENT



 Organisasi keislaman harus memiliki dewan/komisi fatwa yang

berfungsi menetapkan fatwa halal serta tim ilmuwan yang

memiliki keahlian melakukan audit halal.

 Lembaga sertifikasi halal harus memiliki Standard Operating

Procedures (SOP) dengan memiliki ketentuan/prosedur

pendaftaran, administrasi, dan pemeriksaan/audit halal ke pabrik

(proses produksi), laporan audit, dan rapat komisi fatwa untuk

penetapan fatwa.

 Semua file administrasi yang dimiliki/dikelola olehorganisasi

keislaman ditata dengan sistem yang baik.

ENDORSEMENT



 Lembaga sertifikasi halal itu harus memiliki jaringan kerjasama yang

luas dan menjadi anggota World Halal Food Council (WHFC).

 Dapat menjalin kerjasama yang baik dengan MUI untuk melakukan

audit maupun pengawasan atas produk-produk halal di Indonesia.

ENDORSEMENT



CONTOH PRODUK MAKANAN YANG 

TELAH MENDAPATKAN ENDORSEMENT 

DARI MUI 



PASAL 56

 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah

memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

rupiah)

PASAL 57

 Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang

tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi

yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

KETENTUAN PIDANA



• BPJPH diresmikan 10 Oktober 2017 .

• Saat ini belum dapat berfungsi sebagaimana
yang di amanatkan Undang Undang Jaminan
Produk Halal (UU JPH).

• Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan.

MASA TRANSISI



Pasal 65 UU JPH

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun

terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan

MASA TRANSISI



• Pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan
Pemerintah UU JPH karena tidak ingin melanggar hukum.

• Maka Pemerintah harus ajukan amandemen UU JPH
terutama terhadap Pasal 65 dan segera terbitkan
Peraturan Pemerintah.

• Presiden mengeluarkan PerPres untuk menegaskan Pasal
59 dan 60 UU JPH, agar mandatory sertifikasi halal dapat
dilaksanakan.

APAKAH UU JPH HARUS 

MENUNGGU PP DITERBITKAN?



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.

SOLUSI UNDANG-UNDANG DALAM 

MASA TRANSISI



 Dimulai 17 Oktober 2019.

 Agar mandatory sertifikasi halal dapat
dilaksanakan sesuai dengan undang-undang,
harus diterbitkan PerPres dengan skema Pasal
59 dan 60 UU JPH (memperkuat LPPOM MUI
sebagai pelaksana mandatory sertifikasi halal).

 Sampai menunggu BPJPH telah siap melakukan
tugas dan fungsinya

MANDATORY SERTIFIKASI HALAL



SEKIAN &

TERIMA KASIH

Dr. H. IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H.


