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Tujuan  UU JPH

Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha 
untuk memproduksi atau menjual produk

Memberikan kenyamanan, keamanan, 
keselamatan, dan kepastian ketersediaan 
produk halal bagi yang mengonsumsi dan 
menggunakan produk
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PRODUK HALAL



BPJPH

Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal

yang selanjutnya
disingkat BPJPH adalah

badan yang dibentuk
oleh Pemerintah untuk

menyelenggarakan
Jaminan Produk Halal

(JPH). 

Registrasi 
dan 

Sertifikasi 
Halal

Kerja sama  
& 

Standardisa
si

Pembinaan
& 

Pengawas
an JPH



TUJUAN PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN JPH

Pembinaan JPH 
dapat
meningkatkan
kedasaran
masyarakat
dalam
mengonsumsi
atau
menggunakan
produk halal

Pengawasan JPH 
merupakan upaya

dalam
pengendalian
keterjaminan

kehalalan produk
yang beredar dan

dan dikonsumsi
atau digunakan
oleh masyarakat

Meningkatkan 
pertumbuhan dan 

pengembangan 
industri produk 

halal yang 
signifikan 

mempengaruhi 
ketentraman dan

kesejahteraan
masyarakat

indonesia.
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PRODUK DAN JASA

PELAKU USAHA DAN 
PENYELIA HALAL

LPH DAN 

AUITOR HALAL





Produk halal berfungsi
essensial dalam

membentuk
masyarakat berakhlak
mulia dan sejahtera. 

Membangunan
masyarakat adil dan

makmur dapat tercapai
apabila kebutuhan
dasar masyarakat

terpenuhi secara layak

Fungsi Produk Halal 
Lady 23112015



Jaminan Halal telah diakui 
badan perdagangan dunia 

(World Trade Organization/WTO)  
sebagai persyaratan yang harus 

dipenuhi negara produsen

Produk Bersetifikat halal Identik 
dengan Produk Berkualitas Tinggi 

SERTIFIKAT HALAL MENAMBAH DAYA SAING



URGENSI SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL

SERTIFIKASI HALAL MENJADI 

SANGAT PENTING SEBAGAI 

JAMINAN KEHALALAN 

TERHADAP PRODUK YANG 

MELEKAT PADANYA

LABEL HALAL MENJADI 

INFORMASI PENTING BAGI 

MASYARAKAT UNTUK MEMILIH 

PRODUK HALAL



Akhlakuk Karimah  

Dipengaruhi Apa 

yang Dimakan

BUDAYA   

HIDUP HALAL

SEJAHTERA 

LAHIR BATIN



Halal: 
diperbolehkan
sesuai syariat

Islam

Thayyib: baik & 
menyehatkan

PRODUK HALAL

Makanan yg diperbolehkan sesuai

syariat Islam,  tidak memiliki nilai

buruk bagi kesehatan jasmani & 

rohani dan menyehatkan

Tidak mengandung khamar ,  babi, 

bangkai, najis , & yg lain sesuai

syariat Islam (QS. Al Baqarah: 173, 

Al-Maidah : 3, Al-A’raf:156)

Analisis keharaman dilakukan 

pada setiap tahapan proses 

dengan menilai semua 

kemungkinan masuknya bahan 

haram dan najis



Bagaimana unsur babi pengaruhi tubuh manusia

Sistem biokimia babi hanya mengeluarkan 2% uric acid (C5H4N4O3) , sisanya 98% dlm

tubuhnya. Artinya pada ekskresi babi hanya 2% zat buangan yang dikeluarkan & 98% 

masuk kmali kedlm metabolisme tubuh. Pd manusia, 98%  dikeluarkan lewat urine, 

sisanya dipecah lewat sistem metabolisme tubuh. Sehingga menurut ilmu biologi modern 

babi merupakan inang tempat berkembang biak beragam parasit dan penyakit berbahaya

(Danar: 2006). 

Fakta yg cukup mencengangkan, 

berdasarkan kajian genetik,  bahwa 

DNA babi hampir sama dengan DNA 

manusia, hanya berbeda sekitar 3%. 

Ketika ada unsur babi didalam tubuh 

manusia, metabolisme tubuh dan 

sistem syaraf akan dipengaruhi 

dengan kuat oleh DNA babi,  

akibatnya DNA babi dapat 

mempengaruhi DNA manusia 

(Nicholson: 2011). 

Penelitian Dr. Murad Hoffman (Jerman)

bahwa virus-virus berbahaya dapat 

berkembang sangat cepat dg media yang 

berasal dari DNA babi, bahkan sangat 

memungkinkan terjadinya mutasi genetik. 



Hakekat Makanan

Makanan yang dikonsumsi menjadi

tolok ukur dari cerminan penilaian

awal yang mempengaruhi perilaku

seseorang

Makanan dan minuman bagi umat

Islam tidak hanya sekedar untuk

memenuhi kebutuhan secara

lahiriah saja, akan tetapi juga

bagian dari kebutuhan spiritual yang 

mutlak dipenuhi (Al Ghazali: 2002).



Bagaimana minuman beralkohol pengaruhi tubuh manusia

BIOKIMIA ALKOHOL 

HATI

berbagai efek neurokimia, yaitu 

meningkatkan aktivitas neurotransmiter 

seperti dopamine 

tidak saling berinteraksinya kedua 

sistem dalam otak

mudah marah, tersinggung dan tidak 

bisa mengendalikan diri.

khamr adalah segala sesuatu yang bersifat

memabukkan dan mengacaukan pikiran

ALKOHOL 

Alkohol

larut dlm

lemak

Hati

dikontaminasi

zat racun



Minuman beralkohol merusak hati



Dampak Utama

Merusak Syaraf

bahwa minuman keras atau minuman beralkohol mengandung zat aditif 

yang jika dikonsumsi walaupun sedikit kan mengakibatkan kecanduan. 

Dan bila dikonsumsi secra terus-menerus akan menimbulkan kerusakan syaraf 

otak yang menyebabkan manusia yang mengkonsumsinya mudah hilang 

akalnya, keseimbangannya dan indra perabanya akan semakin berkurang 

kepekaannya.



TERIMA KASIH 


