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LATAR BELAKANG



Latar Belakang Penyelenggaraan JPH

Sumber: UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH pada poin a, b, c dan d menimbang 

Bahwa produk 

yang beredar 

belum semua 

terjamin 

kehalalannya

Maka ditetapkan UU 

No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan 

Produk Halal

Pengaturan 

mengenai kehalalan 

suatu produk belum 

menjamin kepastian 

hukum dan perlu 

diatur dalam suatu 

peraturan 

perundang -

undangan;
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02

UNDANG-UNDANG

NOMOR 33 TAHUN 

2014 TENTANG JPH



Pasal 4
Produk yang masuk, beredar, 
diperdagangkan di Indonesia 

wajib bersertifikat halal

makanan minuman 

obat

kosmetik
produk kimiawi

produk biologi

produk rekayasa 

genetik

barang gunaan yang dipakai, 

digunakan, atau dimanfaatkan

oleh masyarakat

• Kewajiban bersertifikat halal untuk produk mulai berlaku 5 (lima) tahun

UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

sejak UU JPH diundangkan

jasa
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03
LAYANAN SERTIFIKASI 

HALAL



JENIS LAYANAN

REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL

Pusat 

Registrasi 

dan 

Sertifikasi

Layanan 

Sertifikat 

Halal

Layanan 

Registrasi 

Auditor 

Halal

Layanan 

Registrasi 

LPH

Layanan 

Registrasi 

SHLN

Layanan 

Registrasi 

LHLN

Permohonan 

Baru

Permohonan 

Pembaruan

Layanan:

 Sertifikat Halal

 Registrasi 

LHLN

 Registrasi  

SHLN

 Registrasi LPH

 Registrasi 

Auditor Halal

 Verifikasi dan 

penilaian 

produk halal



Alur Layanan Permohonan Baru Sertifikat Halal

PELAKU USAHA

PERMOHONAN

VERIFIKASI 

DOKUMEN

BPJPH 

MENETAPKAN LPH

LPH MELAKUKAN 

PEMERIKSAAN 

DAN/ATAU PENGUJIAN 

YANG DILAKSANAKAN 

OLEH AUDITOR HALAL

BPJPH MENERIMA DAN 

MEMVERIFIKASI HASIL 

PEMERIKSAAN 

DAN/ATAU PENGUJIAN 

LPH

MUI MENGKAJI HASIL 

VERIFIKASI BPJPH 

MELALUI

SIDANG FATWA HALAL 

MUI UNTUK 

MENETAPKAN 

KEHALALAN PRODUK 

KEPUTUSAN 

PENETAPAN HALAL 

PRODUK

PENERBITAN 

SERTIFIKAT HALAL

5 hari 

sesuai

Tidak 

sesuai

Paling lama 30 hari 

halal

7 hari 

Tidak halal

Permohonan sertifikat halal 

dilengkapi dokumen:

 Data Pelaku Usaha; 

 Nama dan jenis 

Produk;  

 Daftar Produk dan 

Bahan yang digunakan;

 Proses pengolahan 

Produk

Pelaku usaha yang 

mengajukan permohonan 

wajib:

 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.

Dokumen yang diserahkan LPH 

Berupa:

 Produk dan Bahan yang digunakan;

• PPH;

• hasil analisis dan/atau spesifikasi;

• berita acara pemeriksaan; dan

• rekomendasi

Paling lama 20 hari 



 Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

1. data Pelaku Usaha;

2. nama dan jenis Produk;

3. daftar Produk dan bahan yang digunakan;

4. proses pengolahan Produk; dan

5. Hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan

6. Sistem Manajemen Halal

 Kelengkapan Dokumen

 Kelengkapan Spesifikasi Bahan

9

Pengajuan permohonan Sertifikat Halal secara elektronik dan manual
dilakukan melalui tahapan pendaftaran Bayar, verifikasi dokumen, dan
pembayaran penuh.

Pengecekan Persyaratan Dokumen Pendaftaran oleh BPJPH

v

v

v

v

v

v

v

v



TUGAS BIDANG
VERIFIKASI DAN PENILAIAN PRODUK HALAL 

1. Prosedur Verifikasi Dokumen Pendaftaran Produk
2. Prosedur Verifikasi Hasil Pemeriksaan dan/atau

Pengujian Produk dari LPH
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang Fatwa Penetapan

Halal Produk
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VERIFIKASI DOKUMEN PENDAFTARAN PRODUK

• Formulir pendaftaran produk

• Daftar jenis dan komposisi bahan

• Diagram alir proses produksi

• Hasil analisis dan/atau spesifikasi

bahan

• Data fasilitas sarana

pengangkutan hasil produksi

• Data komponen pendukung jasa

yang disertifikasi

Penerimaan dokumen pendaftaran

produk dari Bidang Sertifikasi yang 

terdiri dari:

0101
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VERIFIKASI DOKUMEN PENDAFTARAN PRODUK

16

 Kelengkapan dan keabsahan, dan masa

berlaku sertifikat halal bahan

 Kecocokan formula dengan daftar bahan

halal

 Kecocokan dokumen pembelian bahan

dengan daftar bahan halal

 Kelengkapan dengan kecocokan dokumen

produksi dengan daftar bahan halal

 Kelengkapan dengan kecocokan dokumen

produksi dengan daftar formula halal

 Kelengkapan dengan kecocokan dokumen

dengan pergudangan dengan daftar bahan

dan daftar produk halal

 Uji mampu telusur ( traceability ) sistem



VERIFIKASI DOKUMEN PENDAFTARAN PRODUK

•Formulir verifikasi dan

penilaian produk halal 

(kategori barang)

•Formulir verifikasi dan

penilaian produk halal 

(kategori jasa)

Melakukan verifikasi

dokumen dengan formulir

isian:

02
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• Surat permintaan kelengkapan dokumen

produk

• Surat permintaan perubahan jenis bahan

pengganti

Apabila hasil verifikasi kelengkapan dan

kesesuaian dokumen pendaftaran terdapat

kekurangan dan/atau ketidaksesuaian, akan

diterbitkan:

Apabila pada hasil verifikasi dan penilaian

dokumen produk tidak memenuhi kriteria dan

persyaratan pengajuan pendaftaran produk

bersertifikat halal, maka dikeluarkan surat

penolakan pengajuan pendaftaran sertifikasi

halal kepada Bidang Sertifikasi.

0103

04

VERIFIKASI DOKUMEN PENDAFTARAN PRODUK
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• Formulir verifikasi dan penilaian

produk halal (kategori barang)

• Formulir verifikasi dan penilaian

produk halal (kategori jasa) 

Hasil verifikasi terdiri atas:

Penyerahan dokumen hasil

verifikasi kepada Bidang

Sertifikasi yang dituangkan

melalui berita acara serah terima

dokumen hasil verifikasi.

0105

06

VERIFIKASI DOKUMEN PENDAFTARAN PRODUK
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VERIFIKASI HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN

• Formulir hasil audit produk dan bahan yang digunakan

• Formulir hasil audit Proses Produk Halal

• Formulir hasil audit hasil analisis dan/atau spesifikasi

• Berita acara pemeriksaan dari LPH

Penerimaan dokumen hasil pemeriksaan dan/atau

pengujian produk dari Bidang Sertifikasi. Dokumen

hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk

terdiri dari:

• Dokumen verifikasi hasil audit produk dan bahan yang 

digunakan

• Dokumen verifikasi hasil audit Proses Produk Halal

• Dokumen verifikasi hasil audit hasil analisis dan/atau

spesifikasi

• Dokumen verifikasi berita acara pemeriksaan

• Surat Rekomendasi atas hasil audit

Melakukan verifikasi hasil audit LPH dengan

formulir isian yang terdiri dari:

0101

02

19



Pelaksanaan verifikasi hasil audit LPH dapat

ditindaklanjuti dengan klarifikasi hasil

pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH

atau Pelaku Usaha.

Apabila pada hasil verifikasi hasil audit LPH

tidak memenuhi kriteria dan persyaratan

pengajuan pendaftaran produk bersertifikat

halal, maka dikeluarkan surat penolakan

pengajuan pendaftaran sertifikasi halal

kepada Bidang Sertifikasi.

01

02

03

04

Penyerahan surat penolakan pengajuan

pendaftaran sertifikasi halal kepada Bidang

Sertifikasi yang dituangkan melalui tanda

terima surat penolakan pengajuan

pendaftaran sertifikasi halal.

05

VERIFIKASI HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN

20



Apabila pada hasil verifikasi hasil audit LPH telah

memenuhi kriteria dan persyaratan pengajuan

pendaftaran produk bersertifikat halal, maka

dikeluarkan surat persetujuan pembahasan hasil

pemeriksaan dan/atau pengujian LPH di Sidang Fatwa

Halal kepada Bidang Sertifikasi.

Hasil verifikasi terdiri atas:

• Verifikasi hasil audit produk dan bahan yang 

digunakan

• Verifikasi hasil audit Proses Produk Halal

• Verifikasi hasil audit hasil analisis dan/atau

spesifikasi

• Verifikasi berita acara pemeriksaan

• Surat rekomendasi atas hasil audit

01

06

04

07

Penyusunan surat permohonan sidang fatwa halal

berikut usulan jadwal sidang fatwa yang ditujukan

kepada MUI.

08
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VERIFIKASI HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN



RINCIAN PROSEDUR FASILITASI

PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA PENETAPAN HALAL PRODUK

BPJPH menyerahkan permohonan

pelaksanaan Sidang Fatwa Halal dan

menyerahkan berkas hasil audit kepada MUI.

01

02

01

02

MUI melakukan pra verifikasi dokumen. Jika

sesuai, dokumen akan diajukan untuk dikaji

lebih lanjut dalam Sidang Fatwa, jika tidak

MUI akan mengembalikan dokumen tersebut

untuk dilengkapi.

02

Pelaksanaan Sidang Fatwa Halal MUI yang

difasilitasi oleh BPJPH, dengan melibatkan

pakar, unsur kementerian terkait, lembaga

terkait, dan/atau institusi terkait

03
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Hasil Sidang Fatwa MUI terdiri atas:

• Notulasi hasil Sidang Fatwa

• Jika setuju diterbitkan Surat Keputusan

Penetapan Kehalalan Produk. Jika tidak,

membuat surat keterangan tidak halal atau

membuat surat peninjauan ulang dan

dikembalikan kepada BPJPH.

Penyerahan hasil Sidang Fatwa MUI kepada

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal yang dituangkan melalui berita

acara serah terima hasil Sidang Fatwa MUI.

01
04

05

RINCIAN PROSEDUR FASILITASI

PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA PENETAPAN HALAL PRODUK
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Penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian

kehalalan produk oleh BPJPH berdasarkan permohonan pelaku

usaha.

 BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan Produk.

 Penetapan LPH oleh BPJPH berdasarkan pada permohonan Pelaku

Usaha.

 Permohonan Pelaku Usaha, didasarkan pada LPH yang sudah

terdaftar di BPJPH.

 Penetapan LPH, diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

Hari terhitung sejak verifikasi dokumen permohonan sertifikat halal

dinyatakan lengkap.

 BPJPH dapat menetapkan LPH yang tidak sesuai dengan permohonan

Pelaku Usaha dengan pertimbangan kesesuaian ruang lingkup LPH.



LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan

produk dengan cara visitasi pada lokasi PPH guna

membandingkan kebenaran antara dokumen yang

disampaikan pelaku usaha dengan fakta di lokasi PPH.

22

 Dalam hal diragukan kehalalan Produk, LPH dapat

melakukan pengujian kehalalan Produk di laboratorium

yang terakreditasi.

 Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk oleh

LPH dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari kerja.

 LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH



Pemeriksaan Proses Produk Halal

 LPH yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan /atau
pengujian PPH segera menerbitkan surat tugas bagi auditor
halal yang melaksanakan pemeriksaan PPH.

 Surat tugas diperuntukkan bagi 2 orang auditor halal

 Auditor halal melakukan pemeriksaan dan pembuktian
kesesuian pelaksanaan PPH di lokasi Usaha pada saat
prpses produksi sesuai standar pemeriksaan.

 Standar Pemeriksaan ditetapkan oleh Kepala Badan.

 Pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada auditor
halal.

23



Tugas Auditor Halal :

1. Memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;

2. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;

3. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;

4. meneliti lokasi Produk;

5. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;

6. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;

7. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan

8. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian

kepada LPH.

9. Hal-hal teknis lainnya akan diatur dengan keputusan

Kepala Badan
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PEMBARUAN SERTIFIKAT HALAL

Sertifikat halal berlaku 
selama 4 tahun sejak 

diterbitkan oleh BPJPH 
kecuali terdapat 

perubahan komposisi 
bahan

Sertifikat halal wajib 
diperpanjang oleh 

pelaku usaha dengan 
mengajukan 

pembaruan sertifikat 
halal paling lambat 3 
bulan  sebelum masa 

berlaku sertifikat halal 
berakhir

Sumber: Pasal 42, 43  dan 44 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH

Setiap orang yang 
terlibat dalam proses 
penyelenggaraan JPH 

wajib menjaga 
kerahasiaan formula 

yang tercantum dalam 
informasi yang 

diserahkan oleh pelaku 
usaha

Kewajiban bagi 
Penyelenggara JPH

PEMBIAYAAN

Biaya sertifikasi halal yang 
dibebankan kepada pelaku 

usaha yang mengajukan 
permohonan sertifikat halal

Dalam hal pelaku usaha 
merupakan usaha mikro dan 
kecil, biaya sertifikasi halal 
dapat difasilitasi pihak lain

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai biaya sertifikasi 

halal diatur dalam Peraturan 
Pemerintah

25



04
LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT 

PROSES PRODUK HALAL 



1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan

dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak

halal

2. Lokasi, tempat, dan alat PPH, wajib dijaga

kebersihan dan higienitasnya; bebas dari najis; dan

bebas dari Bahan tidak halal.

3. Lokasi yang wajib dipisahkan yakni lokasi

penyembelihan.

15

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL 



15

Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan,

meliputi tempat dan alat:

Penyembelihan,  pengolahan; penyimpanan;

pengemasan;

pendistribusian; penjualan; dan penyajian.

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL 



1.Lokasi, tempat, dan alat penyembelihan hewan halal

wajib terpisah dari lokasi penyembelihan hewan

tidak halal.

2.Lokasi penyembelihan, wajib memenuhi persyaratan:

a.terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong

hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan

tidak halal;

b.dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3

(tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang,

alat, dan Produk antar rumah potong;

15

Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal 

PENYEMBELIHAN



c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap,

bau, debu, dan kontaminan lainnya;

d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair

yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak

halal;

e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu

mencegah kontaminasi; dan

f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan

potong dengan keluarnya karkas dan daging.

15

Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal 
PENYEMBELIHAN



Tempat penyembelihan, 

wajib memisahkan antara :

 penampungan hewan;

 penyembelihan hewan;

 pengulitan;

 pengeluaran jeroan;

 ruang pelayuan;

15

Tempat Proses Produk Halal 

Penyembelihan

 penanganan karkas;

 ruang pendinginan; dan

 sarana penanganan limbah,

 untuk yang halal dan tidak

halal.



Alat penyembelihan,  wajib memenuhi persyaratan:

 tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian

dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak

halal;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan

tidak halal dalam pembersihan alat;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan

tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

 memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal

dan tidak halal.

15

Alat Proses Produk Halal



Tempat pengolahan, wajib memisahkan antara:

 penampungan Bahan;

 penimbangan Bahan;

 pencampuran Bahan;

 pencetakan Produk; dan

 pemasakan Produk,

untuk yang halal dan tidak halal.

15

Tempat Proses Produk Halal

PENGOLAHAN



Alat pengolahan, wajib memenuhi persyaratan:

 tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian

dengan yang digunakan untuk pengolahan Produk tidak

halal;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan

tidak halal dalam pembersihan alat;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan

tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal

dan tidak halal.

15

Alat Proses Produk Halal Pengolahan



Tempat penyimpanan, wajib memisahkan antara:

 penerimaan Bahan;

 penerimaan Produk setelah proses 

pengolahan; dan

 sarana yang digunakan untuk penyimpanan

Bahan dan Produk,

untuk yang halal dan tidak halal.

15

Tempat Proses Produk Halal

PENYIMPANAN



Alat penyimpanan, wajib memenuhi persyaratan:

 tidak menggunakan alat penyimpanan secara

bergantian dengan yang digunakan untuk

penyimpanan Produk tidak halal;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pembersihan alat;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

 memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang

halal dan tidak halal.

15

Alat Proses Produk Halal 



Tempat pengemasan, wajib dipisahkan

antara:

 bahan kemasan yang digunakan untuk

mengemas Produk; dan

 sarana pengemasan Produk,

 untuk yang halal dan tidak halal.

15

Tempat Proses Produk Halal 

PENGEMASAN



Alat pengemasan, wajib memenuhi persyaratan:

 tidak menggunakan alat pengemasan secara

bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan

Produk tidak halal;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pembersihan alat;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

 memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang

halal dan tidak halal.

15

Alat Proses Produk Halal 



Tempat pendistribusian, wajib dipisahkan

antara:

 sarana pengangkutan dari tempat

penyimpanan ke alat distribusi; dan

 alat transportasi untuk distribusi

Produk, untuk yang halal dan tidak halal.

15

Tempat Proses Produk Halal 

PENDISTRIBUSIAN



Alat pendistribusian, wajib memenuhi persyaratan:

 tidak menggunakan alat pendistribusian secara

bergantian dengan yang digunakan untuk

pendistribusian Produk tidak halal;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pembersihan alat;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

 memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang

halal dan tidak halal.

15

Alat Proses Produk Halal 



Tempat penjualan, wajib dipisahkan antara:

 sarana penjualan Produk Halal dan Produk

tidak halal;

 proses penjualan Produk Halal dan Produk

tidak halal, untuk yang halal dan tidak

halal.

15

Tempat dan Alat Proses Produk Halal 

PENJUALAN



Tempat penjualan, wajib dipisahkan antara:

 sarana penjualan Produk Halal dan

Produk tidak halal; d

 proses penjualan Produk Halal dan

Produk tidak halal,

untuk yang halal dan tidak halal.

15

Tempat dan Alat Proses Produk Halal 

PENJUALAN



Alat penjualan ,wajib memenuhi persyaratan:

 tidak menggunakan alat penjualan secara

bergantian dengan yang digunakan untuk

penjualan Produk tidak halal;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

dan

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

15

Alat Proses Produk Halal 



Tempat penyajian, wajib memisahkan

antara:

 sarana penyajian Produk Halal dan Produk

tidak halal; dan

 proses penyajian Produk Halal dan Produk

tidak halal.

15

Tempat Proses Produk Halal

PENYAJIAN



Alat penyajian, wajib memenuhi persyaratan:

 tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian

 dengan yang digunakan untuk penyajian Produk tidak

halal;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pembersihan alat;

 menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

 memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang

halal dan tidak halal.

15

Alat Proses Produk Halal



 Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal

hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan,

dan penyajian Produk segar asal hewan halal.

 Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan

Produk olahan asal non hewan tidak halal dapat disatukan

dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan

Produk olahan non hewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi

kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan

untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal,

yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen

atau distributor.
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Penjualan dan penyajian Produk segar dan

olahan asal hewan dan non hewan tidak halal

dipisahkan dari penjualan dan penyajian

Produk segar dan olahan asal hewan dan non

hewan halal.

Pendistribusian, penjualan, dan penyajian ,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Penyajian.



mencantumkan Label Halal 
terhadap Produk yang telah 
mendapat Sertifikat  Halal

menjaga kehalalan Produk yang 
telah memperoleh Sertifikat Halal

memisahkan lokasi, tempat dan 
penyembelihan, alat pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

antara Produk Halal dan tidak halal

memperbarui Sertifikat Halal jika 
masa berlaku Sertifikat Halal 

berakhir
melaporkan perubahan 

komposisi Bahan kepada BPJPH

Kewajiban Pelaku Usaha setelah 

memperoleh Sertifikat Halal

Pelaku Usaha yang tidak 

melakukan kewajiban 

setelah memperoleh 

sertifikat halal dikenai 

sanksi administratif berupa:

 peringatan tertulis; 

 denda administratif; 

 pencabutan Sertifikat 

Halal

Pencantuman label halal pada:
 kemasan Produk; 
 bagian tertentu dari Produk; dan/atau 
 tempat tertentu pada Produk
Label halal harus mudah dilihat dan 
dibaca serta tidak mudah dihapus, 
dilepas, dan dirusak



Terima Kasih

TERIMA KASIH


