
 

 

V. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa standar umum halal untuk bahan meliputi tidak  mengandung babi atau 

turunan babi, tidak mengandung minuman beralkohol ( khamr ) dan 

turunannya, Semua bahan dari hewan harus dari hewan halal dan disembelih 

sesuai aturan Islam (dibuktikan dengan sertifikat halal), Tidak mengandung 

bahan haram seperti bangkai, darah dan bagian dari tubuh manusia. 

 

2. Bahwa sertifikasi halal dilakukan melalui suatu tatapan tertentu dengan 

memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Syarat yang 

harus dipenuhi oleh produsen yang akan mengajukan label halal atas 

produknya antara lain Produsen menyiapkan satu sistem halal (halal system) 

yang didokumentasikan secara jelas dan diuraikan dalam bentuk panduan halal 

(quality manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan 

uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Produsen 

menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (Standard Operating Procedure) 

untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat 

terjamin. Produsen melakukan pemeriksaan (audit internal) serta mengevaluasi 

apakah sistem. halal yang menjamin kehalalan produk yang dilakukan oleh 

seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam. 

Adapun tahapan  pendaftarannya adalah sebagai berikut: 
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a. Mengisi Formulir yang disediakan. Bisa dilakukan di kantor sambil membawa 

berkas berkas lainnya sesuai point selanjutnya; 

b. Surat surat izin usaha, misalnya : keterangan domisili, dokumen usaha (CV 

atau PT) surat izin dinkes, PIRT, dan lain-lain namun jika belum bisa 

dilampirkan, bisa menyusul; 

c. Fotokopy KTP pemilik perusahaan atau direktur; 

d. Kelengkapan syarat syarat halal jika sudah mempunyai, misalnya : sertifikat 

halal ayam dan daging bagi katering atau sertifikat halal bahan tambahan 

makanan misal nya pewarna pengawet dan lain-lain; 

e. Pas Foto 3 X 4 warna 2 lembar bagi pemilik; 

f. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur LPPOM MUI dilampiri materai 

6000 yang ditandatangani pemilik usaha atau direktur. 

g. Uang Pendaftaran sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 1.000.000,- (untuk saat ini). 

Setelah berkas masuk pemohon  menunggu panggilan untuk diaudit oleh auditor 

LPPOM MUI ke tempat usaha pemohon  pada waktu yg disepakati bersama.  

3. Sistem pengauditan dilakukan dengan cara perusahaan wajib 

mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat 

Halal. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang 

disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal 

untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan 

LPPOM MUI. 

 

 


