
HASIL PERIKSA

1 Kebijakan Halal
Apakah pimpinan perusahaan memilik kebijakan tertulis yang menunjukkan 
bahwa perusahaan berkomitmen untuk memproduksi produk halal secara 
konsisten?
Apakah kebijakan halal disosialisasikan kepada semua pihak yang 
berkepentingan?

2 Tim Manajemen Halal
Apakah terdapat tim manajemen halal yang memiliki otoritas untuk 
membangun, mengatur, dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal?
Apakah tugas dan tanggung jawab tim didefinisikan secara jelas?
Apakah tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan memperbaiki SJH secara berkesinambungan?
Apakah tim manajemen halal terdiri dari semua bagian yang terlibat dalam 
aktivitas kritis?

3 Pelatihan dan Edukasi
Apakah terdapat prosedur tertulis untuk melatih semua personil yang terlibat 
dalam produksi halal?
Apakah pelatihan (internal dan eksternal) terjadwal sedikitnya sekali dalam 
setahun?
Apakah pelaksanaan training memenuhi kriteria untuk menjamin kompetensi 
personil?
Apakah karyawan baru yang terlibat dalam proses produksi halal harus 
mengikuti training untuk menjamin kompetensi yang diharapkan?
Apakah bukti pelatihan dipelihara?

4 Bahan
Apakah bahan yang digunakan bukan dari babi dan tidak mengandung bahan 
dari babi serta turunannya?
Apakah bahan yang digunakan bukan khamr (minuman beralkohol) dan tidak 
mengandung khamr serta turunannya, yang diperoleh melalui pemisahan 
secara fisik?
Apakah bahan yang digunakan bukan darah, bangkai, dan bagian dari tubuh 
manusia dan tidak mengandung darah, bangkai, dan bagian dari tubuh 
manusia?
Apakah bahan yang digunakan tidak diproduksi dari fasilitas yang 
dipergunakan untuk produk yang menggunakan babi atau turunannya?
Apakah bahan yang digunakan tidak bercampur dengan bahan haram dan 
najis?

Apakah bahan yang digunakan memiliki kemungkinan diproduksi dengan 
fasilitas yang sama dengan bahan dari babi dan/atau turunannya? Apakah 
ada surat pernyataan bahwa fasilitas bebas bahan babi?

Apakah bahan turunan hewani yang digunakan disembelih sesuai dengan 
syariat Islam? Apakah ada sertifikat halal MUI atau lembaga lain yang diakui 
MUI?
(Produk Mikrobial) Apakah bahan tidak memabukkan dan/atau menyebabkan 
bahaya bagi manusia?
(Produk Mikrobial) Apakah media pertumbuhan dan bahan penolong tidak 
mengandung bahan dari babi atau turunannya?
(Produk Mikrobial) Untuk produk mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan, 
apakah media pertumbuhan suci dan dari bahan halal?

PERTANYAAN PERIKSA

DAFTAR PERIKSA

Halal Assurance System 23000:1

apoteker123.wordpress.com 1 dari 5



HASIL PERIKSAPERTANYAAN PERIKSA

DAFTAR PERIKSA

Halal Assurance System 23000:1

(Produk Mikrobial) Apakah terdapat produk mikrobial yang tumbuh pada media 
yang terkena najis (namun bukan berasal dari babi)? Apakah produk dapat 
dipisahkan dan disucikan menggunakan tathir syari'I (pembersihan 
menggunakan air sejumlah tertentu untuk membersihkan najis)?

(Produk Mikrobial) Apakah produk mikrobial yang menggunakan mikroba 
rekombinan, tidak menggunakan gen yang berasal dari babi?
(Bahan Alkohol) Apakah bahan bukan berasal dari industri minuman ber-
alkohol (khamr)?
(Bahan Alkohol) Pada produk yang dikonsumsi langsung, apakah kadar alkohol 
terdeteksi?
(Bahan Alkohol) Apakah kadar ethanol pada produk intermediet tidak lebih 
dari 1%?
(Bahan Alkohol) Apakah terdapat produk samping dari industri minuman 
beralkohol atau turunannya? 
Apabila ada, apakah bentuknya padat (seperti brewer yeast)? Apakah sebelum 
digunakan, produk samping tersebut telah dicuci untuk menghilangkan rasa, 
bau, dan warna? 
Apabila ada, apakah bentuknya cair dan diperoleh melalui pemisahan secara 
fisik? 
Apabila ada, apakah bahan dihasilkan dari reaksi kimia atau biotransformasi 
menggunakan enzim atau mikroba?
Apakah perusahaan memiliki dokumen pendukung terhadap semua bahan yang 
digunakan?
Apakah perusahaan memilik prosedur untuk meyakinkan bahwa semua 
dokumen yang digunakan adalah valid?

5 Produk
Apakah merk/nama produk tidak berasosiasi dengan produk haram atau 
peribadatan agama/kepercayaan lain?
Apakah karakteristik/profil sensorik tidak mengarah atau sama pada produk 
haram?
Jika suatu produk retail dengan suatu nama telah didaftarkan, apakah semua 
produk dengan nama yang sama juga didaftarkan?
Khusus restoran, apakah semua menu disertifikasi dan pengunjung restoran 
tidak mengkonsumsi makanan dari luar yang tidak memilki status halal yang 
jelas?

6 Fasilitas Produksi
Apakah nama dan alamat pabrik/fasilitas yang digunakan terdaftar, baik itu 
dimiliki perusahaan itu sendiri atau menyewa dari perusahaan lain?

Apakah lini dan peralatan produksi digunakan bergantian untuk memproduksi 
produk halal dengan produk yang mengandung babi atau turunannya?

Apakah lini dan peralatan produksi yang pernah digunakan untuk memproduksi 
produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan digunakan untuk 
memproduksi produk halal, dibersihkan dengan dicuci sebanyak 7 kali yang 
salah satunya menggunakan tanah atau bahan lain yang dapat menghilangkan 
rasa, bau, dan warna?
Apakah setelah proses ini, proses produksi dapat digunakan bergantian 
dengan produk yang mengandung babi atau turunannya?
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Apakah lini dan peralatan produksi yang digunakan secara bersamaan antara 
produk yang disertifikasi halal dan tidak disertifikasi (note: bukan bahan dari 
babi atau turunannya) harus dicuci/dibersihkan untuk meyakinkan tidak terjadi 
kontaminasi silang?
Apakah bahan dan produk yang disimpan di gudang sementara dijamin tidak 
terjadi kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang berasal dari babi 
atau turunannya?

Apakah metode sampling (untuk bahan dan produk) menjamin bahwa tidak 
terjadi kontaminasi dengan bahan dari babi dan turunannya?

Apakah fasilitas pencucian tidak digunakan bersamaan atau bergantian dengan 
peralatan yang kontak dengan bahan mengandung babi atau turunannya?

7 Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis
Apakah terdapat prosedur tertulis yang terkait dengan penerapan aktivitas 
kritis?
Apakah prosedur tertulis dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat 
pada aktivitas kritis dan dievaluasi sedikitnya sekali setahun?
Apakah hasil evaluasi diberikan kepada semua pihak yang bertanggung jawab 
pada tiap aktivitas kritis?
Apakah tindakan koreksi dijalankan dengan batas waktu yang jelas?
(Seleksi Bahan Baru) Apakah perusahaan memiliki prosedur tertulis untuk 
pemilihan bahan baru?
(Seleksi Bahan Baru) Apakah prosedur seleksi harus menjamin bahwa bahan 
yang akan digunakan untuk produk yang terdaftar telah mendapat persetujuan 
LPPOM MUI?
(Seleksi Bahan Baru) Apakah bukti persetujuan bahan baru dipelihara?
(Pembelian) Apakah perusahaan memiliki prosedur tertulis dari pembelian 
bahan?

(Pembelian) Apakah prosedur harus menjamin bahwa bahan yang dibeli untuk 
digunakan pada produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI?

(Pembelian) Apakah bukti pembelian bahan dipelihara?
(Formula Produk) Apakah perusahaan memiliki prosedur tertulis untuk formulasi 
produk?

(Formula Produk) Apakah perusahaan memiliki formula standar yang tertulis?

(Formula Produk) Apakah prosedur untuk formulasi produk menjamin bahwa 
semua bahan yang digunakan disetujui oleh LPPOM MUI?
(Pengecekan Bahan Datang) Apakah terdapat prosedur tertulis untuk mengecek 
bahan yang datang?

(Pengecekan Bahan Datang) Apakah prosedur dapat menjamin kesesuaian 
informasi yang ada di dokumen pendukung dengan label pada kemasan? 
Apakah informasinya mencakup nama bahan, produsen, negara asal, dan logo 
halal (jika dokumen pendukung menyatakan harus ada logo)?

(Pengecekan Bahan Datang) Untuk bahan dengan sertifikasi halal per 
pengapalan, apakah pengecekan meyakinkan kesesuaian informasi yang 
dinyatakan di sertifikat dengan di label?
(Pengecekan Bahan Datang) Apakah bukti pengecekan dipelihara?
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(Produksi) Apakah terdapat prosedur produksi yang tertulis?
(Produksi) Apakah prosedur produksi menjamin bahwa semua bahan yang 
digunakan disetujui oleh LPPOM MUI?
(Produksi) Apakah prosedur menjamin bahwa formula yang digunakan sesuai 
dengan formula standar?
(Produksi) Apakah bukti/catatan produksi dipelihara?
(Pencucian Alat) Apakah terdapat prosedur tertulis pencucian fasilitas dan alat 
produksi?
(Pencucian Alat) Apakah prosedur menjamin tidak terjadi kontaminasi dari 
bahan haram/najis?
(Pencucian Alat) Apakah bahan pembersih tidak mengandung najis?
(Pencucian Alat) Apakah bukti pembersihan dipelihara?
(Penyimpanan) Apakah terdapat prosedur tertulis penyimpanan bahan dan 
produk?
(Penyimpanan) Apakah prosedur penyimpanan menjamin tidak terjadi 
kontaminasi bahan haram/najis?

(Penyimpanan) Apakah bukti penyimpanan bahan dan produk dipelihara?

8 Penanganan Produk untuk yang tidak memenuhi kriteria
Apakah terdapat prosedur tertulis untuk menangani produk yang telah dibuat 
dari bahan dan fasilitas yang tidak mmenuhi kriteria?
Apakah produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual kepada konsumen 
yang membutuhkan produk halal?
Apakah produk yang telah dijual ditarik kembali?
Apakah bukti penanganan produk untuk produk yang tidak memenuhi kriteria 
dipelihara?

9 Mampu Telusur
Apakah terdapat prosedur tertulis untuk menjamin mampu telusur dari produk 
yang disertifikasi?
Apakah prosedur dapat meyakinkan bahwa produk yang disertifikasi berasal 
dari bahan yang telah disetujui dan diproduksi pada fasilitas yang sesuai 
dengan kriteria?
Jika menerapkan sistem pengkodean, apakah dijamin bahwa bahan dengan 
kode yang sama memiliki status halal yang sama serta mampu telusur dari 
informasi bahan pada aktivitas kritis?

10 Internal Audit
Apakah terdapat prosedur tertulis audit internal dari SJH?
Apakah dilakukan minimal setiap enam bulan sekali?
Apakah dilakukan oleh Auditor Halal Internal yang independen pada wilayah 
yang akan diaudit?
Apakah tindakan koreksi dan batas waktu pelaksanaannya ditetapkan?
Apakah hasil tindakan perbaikan diverifikasi?
Apakah hasil audit internal dilaporkan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan 
berkala (laporan enam bulanan)?

11 Kaji Ulang Manajemen
Apakah pimpinan melakukan kaji ulang terhadap efektivitas SJH sedikitnya 
satu tahun sekali?
Apakah hasil evaluasi disampaikan kepada semua pihak yang bertanggung 
jawab?
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Apakah tindaklanjut penyelesaian dan batas waktunya ditetapkan dengan jelas?

Apakah bukti kaji ulang manajemen dipelihara?
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