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CEROL-SS23000 adalah Sistem pelayanan sertifikasi halal LPPOM MUI secara
online. Dengan sistem ini perusahaan dapat mengajukan permohonan sertifikasi
halal produk secara online tanpa batas waktu dan tempat.
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KETENTUAN CEROL-SS23000
1. Aplikasi Cerol-SS23000 dapat dibuka melalui

website www.halalmui.org kemudian klik
kotak hijau di kiri atas bertuliskan “e-Halal

Registration”, atau dapat langsung masuk
melalui website www.regs.e-lppommui.org
2. Sebelum melakukan Pendaftaran melalui

Cerol-SS23000, Perusahaan wajib membaca
User Manual CEROL (dapat diunduh

langsung melalui Menu “Download”
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PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL ONLINE

Secara umum prosedur sertifikasi halal online adalah sebagai berikut :

PERSYARATAN DATA SERTIFIKASI HALAL
1. Data Sign Up : Nama dan alamat perusahaan, PIC, contact person, username, password dll
2. Data Registrasi : status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal
dan status SJH (jika ada).
3. Dokumen halal : *)
a. Manual SJH (untuk registrasi baru atau perpanjangan)
b. Sertifikat halal sebelumnya (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
c. Status atau Sertifikat SJH (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
d. Pernyataan Fasilitasnya bebas dari Babi (Statement of pork free facility )
e. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi
f. Bukti diseminasi kebijakan halal
g. Bukti pelaksanaan pelatihan internal
h. Bukti pelaksanaan audit internal
4. Data pabrik/manufactur, yaitu nama dan alamat pabrik, PIC, contact person.
5. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk.
6. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan)
beserta dokumen pendukung bahan.
7. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk.
*) : Untuk Dokumen Halal, Jika perusahaan tidak mempunyai dokumen masih bisa lanjut ke tahap berikutnya.
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Sign Up - Login
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• Sign up hanya dilakukan sekali di awal dan tidak ada batas waktu penggunaan username, sehingga
harus direkam dan dikendalikan dengan baik di perusahaan.
• Username berkaitan dengan nama perusahaan yang tercantum di Sertifikat halal. Perusahaan
holding/group dapat memiliki satu username jika nama perusahaan yang tercantum di Sertifikat halal
hanya satu, dan sebaliknya dapat memiliki lebih dari satu username jika nama perusahaan yang
tercantum di Sertifikat halal lebih dari satu.
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SIGN UP

• Fungsi sign up (Daftar) digunakan untuk mendaftarkan perusahaan dalam database LPPOM MUI dan
pembuatan username agar perusahaan dapat masuk ke aplikasi CEROL-SS23000.

Catatan :
- Jika proses Daftar selesai, perusahaan otomatis akan mendapat email (Konfirmasi Pendaftaran
CEROL SS23000 Provinsi).
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SIGN UP

Isikan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan data
yang sebenarnya, kemudian klik Daftar.
• Nama Perusahaan : Nama perusahaan yang mengajukan
sertifikasi halal, dan akan tercantum dalam Sertifikat
halal. Format penulisan nama perusahaan yaitu “nama
perusahaan, PT/PD/CV”. Misalnya Evigo, CV.
• Alamat : alamat kantor pusat dari perusahaan yang
mengajukan sertifikasi halal, dan akan tercantum dalam
Sertifikat halal.
• Provinsi
: Pilih Provinsi sesuai dengan alamat
perusahaan.
• Penanggung Jawab : nama Ketua Tim Manajemen Halal
atau menajemen puncak di perusahaan.
• Contact Person: nama personil yang ditunjuk untuk
komunikasi dengan LPPOM MUI.
• Login Pelanggan : username yang digunakan untuk login
ke aplikasi CEROL. Saat mengisi customer login, bila
username dapat digunakan oleh perusahaan maka akan
muncul kalimat "customer login is available“. (Jangan
lupakan username Anda)
• Password: password yang digunakan untuk login.
Password sebaiknya minimal 6 karakter, terdiri dari
kombinasi huruf (kapital/biasa), angka, dan karakter
(seperti @, %, ?). (Jangan lupakan password Anda)
• SETIAP TANDA ASTERISK *(BINTANG) WAJIB DIISI

Tahap berikutnya Jika proses Daftar selesai, perusahaan otomatis akan mendapat
pemberitauan otomatis melalui Email (Konfirmasi Pendaftaran CEROL SS23000 Provinsi).
Tampilan sebagai berikut :

Silakan Klik tautan ini untuk mengaktifkan Akun
CEROL (Supaya bisa Login)
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PEMBERITAHUAN PELANGGAN

Pemberitahuan ke Pelanggan (Custumer)

LOGIN
Fungsi login digunakan untuk masuk ke aplikasi CEROL-SS23000 bagi perusahaan yang sudah
terdaftar (sudah melakukan sign up).
- Username: diisi dengan customer login sesuai dengan yang dituliskan saat sign up
- Password: diisi dengan password sesuai dengan yang dituliskan saat sign up

Jangan salah ketik password/username. Perhatikan huruf besar kecil.
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LOGIN

Untuk perusahaan dengan jumlah registrasi lebih dari 1, maka setelah login akan muncul text box dengan
informasi “Anda memiliki lebih dari 1 pendaftaran yang aktif, Silahkan pilih No.Pendaftaran !!!” seperti di
bawah, selanjutnya klik OK. Jika tidak diklik OK perusahaan tidak dapat masuk ke Cerol.
Maksud dari text box tersebut adalah perusahaan harus memilih nomor registrasi yang akan diproses,
dengan mengklik Aktif pada menu Pendaftaran.

CUSTOMER MAIN PAGE

Menu utama customer jika
customer berhasil login
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• Pendaftaran Halal  “pendaftaran “ yang harus di’klik’ sebelum mengisi lengkap
• Pembayaran Pendaftaran  pembayaran registrasi sertifikasi halal
• Upload Dokumen Halal  untuk mengupload dokumen halal dan data sertifikasi ke sistem
Cerol pada tahap awal registrasi.
• Rincian Pendaftaran  untuk melihat detail pendaftaran yang sudah dilakukan.
• Pembayaran Akad  untuk melakukan pembayaran biaya akad sertifikasi (muncul setelah
Bagian Keuangan membuat contract payment di Cerol)
• Monitoring Dokumen Halal  untuk memonitor status dokumen selama proses sertifikasi
• Monitoring Produk  untuk memonitor status produk selama proses sertifikasi
• Monitoring Material  untuk memonitor status bahan selama proses sertifikasi
• Monitoring Matrix  untuk memonitor status matrix selama proses sertifikasi
• Monitoring Penyembelih  untuk memonitor status penyembelih selama proses sertifikasi
(khusus RPH)
• Monitoring SJH  untuk memonitor status SJH selama proses sertifikasi
• Daftar Pemberitahuan  untuk melihat pemberitahuan dari LPPOM MUI yang berkaitan
dengan proses sertifikasi halal.
• Riwayat Pendaftaran  untuk melihat data histories dari semua aktifitas yang dilakukan
baik oleh perusahaan maupun LPPOM MUI selama proses sertifikasi halal
• Pengajuan Persetujuan Bahan  pengajuan persetujuan penggunaan bahan baru (jenis
bahan atau produsen baru) selama masa berlakunya Sertifikat halal.
• Status Pengajuan Bahan  untuk memonitor persetujuan penggunaan bahan.
• Laporan Berkala  Untuk pengajuan laporan berkala pelaksanaan SJH setiap 6 bulan sekali
• Bahan Terdaftar  Untuk melihat bahan yang sudah terdaftar di aplikasi Cerol-SS23000
• Unduh Sertifikat Halal  untuk mendownload Sertifikat halal (SH)
• Ganti Password  untuk mengganti password
• Keluar  keluar dari aplikasi Cerol
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CUSTOMER MENU

Fungsi utama untuk Pelanggan :

Pendaftaran
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MENU PENDAFTARAN HALAL
• Pendaftaran dilakukan berbasis kelompok produk, sehingga satu nomor registrasi berlaku untuk satu
kelompok produk dan satu nomor Sertifikat halal.
• Nomor registrasi harus direkam dan dikendalikan dengan baik di perusahaan, karena untuk proses
pengembangan atau perpanjangan sertifikasi akan mengacu ke nomor registrasi sebelumnya (dengan
kelompok produk yang sama).
• Cara registrasi sertifikasi halal: Klik Pendaftaran Halal kemudian klik Pendaftaran.

• Klik Aktif untuk memilih nomor registrasi yang akan diproses.
• Untuk melihat registrasi yang sudah dilakukan, klik Lihat.
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pengembangan/perpanjangan dapat merujuk pada kelompok/jenis
Sertifikat halal sebelumnya (JANGAN SALAH)
• Klik Submit untuk mengirimkan data
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PENDAFTARAN

Setelah melakukan Pendaftaran pada menu Pendaftaran Halal, isi data berikut :
• LPPOMMUI dan Tanggal Pendaftaran akan otomatis terisi
• Tipe Pendaftaran : Pilih tipe pendaftaran yang akan dilakukan yaitu Rumah Potong
Hewan.
• Reg Status: Pilih status registrasi apakah Baru (perusahaan baru atau produk baru
yang belum memiliki Sertifikat halal); Pengembangan (pengembangan produk yang
sudah memiliki Sertifikat halal, termasuk penambahan pabrik/fasilitas),
Perpanjangan (perpanjangan Sertifikat halal).
• Tersedia SJH ?: Klik jika perusahaan sudah memiliki status SJH (khusus perusahaan
yang mengklik pengembangan dan perpanjangan)
• No.Pendaftaran Lama.: Untuk registrasi pengembangan dan perpanjangan, Anda
harus memasukkan nomor registrasi yang pertama terdaftar di Cerol untuk
kelompok produk yang sama
• No.SH MUI dan SH MUI berlaku s.d : Cantumkan nomor Sertifikat halal sebelumnya
dan masa berlakunya (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
• Status SJH terakhir dan No.Status/Sertifikat SJH : cantumkan status SJH perusahaan
saat ini dan No.Status SJH terakhir. Jika belum ada bisa dicantumkan “-”.
• Status /Sertifikat SJH berlaku s.d : cantumkan masa berlaku status /sertifikat SJH
perusahaan terakhir. Jika belum ada bisa dicantumkan “-”.
• Jenis Produk dan Jenis Izin Usaha : pilih jenis produk dan jenis izin usaha.
• Jumlah karyawan: Cantumkan jumlah karyawan perusahaan.
• Kapasitas Produksi : Cantumkan kapasitas produksi perusahaan (misal : 100 kg /hari)
• No .kelompok produk, Biaya Pendaftaran, Total Biaya Pendaftaran akan otomatis
terisi
• Jenis Pendaftaran : pilih Regular (pembayaran dilakukan pada setiap registrasi) atau
Kontrak (pembayaran dilakukan secara kontrak untuk jangka waktu 2 tahun).
• Tipe Pembayaran : pilih cara pembayaran yang akan dilakukan
• Kelompok Produk: pilih kelompok produk untuk produk yang akan disertifikasi.
Panduan kelompok produk dapat dilihat pada Lampiran. Registrasi

Tahap berikutnya setelah
anda submit Pendaftaran
adalah menyetujui perjanjian
Pelanggan
dengan
cara
mengklik tombol Setuju.
Bacalah dengan seksama
Perjanjian pelanggan ini. Jika
anda tidak setuju silahkan klik
Menolak,
maka
semua
proses registrasi
akan
dihentikan.
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PERJANJIAN PELANGGAN

Perjanjian Pelanggan

Tahap berikutnya setelah perusahaan submit Pendaftaran dan menyetujui persetujuan
pelanggan, maka perusahaan akan mendapat pemberitauan otomatis melalui Email
tentang pendaftaran yang sudah selesai dan harus melanjutkan pembayaran pendaftaran.
Tampilan sebagai berikut :
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PEMBERITAHUAN PELANGGAN

Pemberitahuan ke Pelanggan (Custumer)

Pembayaran Pendaftaran
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Tahap berikutnya adalah pembayaran pendaftaran. Pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 100,000 atau
disesuaikan dengan kebijakan masing-masing LPPOM MUI Propinsi. Biaya pendaftaran dapat dilakukan
melalui transfer ke Bank (sesuai informasi yang diterima melalui Email). Bukti transfer kemudian di-scan,
ukuran file tidak boleh melebihi 1MB. Khusus perusahaan dengan tipe pendaftaran kontrak, bukti transfer
digantikan dengan hasil scan dokumen Kontrak.
Selanjutnya Anda melakukan pembayaran pendaftaran di sistem Cerol dengan cara berikut :
1. Upload Bukti Pembayaran : klik Choose File lalu pilih file bukti transfer atau scan kontrak (JANGAN LUPA)
2. Tipe Pembayaran : pilih “Transfer”
3. Tanggal pembayaran dan Total Tagihan : akan otomatis terisi
4. Jumlah Pembayaran : Klik Full Payment, akan otomatis terisi angka 100,000
5. Klik Bayar (JANGAN LUPA)

Penting diketahui !!
Pembayaran Pendaftaran adalah fase
yang paling menentukan apakah
pendaftaran anda akan diproses atau
tidak. Jika dalam waktu 10 hari
setelah pendaftaran tidak dilakukan
pembayaran, maka pendaftaran akan
otomatis dihapus dari sistem. Namun
Anda tetap dapat login di sistem
Cerol, tidak perlu sign up ulang.
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PEMBAYARAN PENDAFTARAN

Pembayaran Pendaftaran

Verifikasi Pembayaran pendaftaran

Setelah klik Paid, selanjutnya informasi pembayaran biaya pendaftaran yang Anda masukkan ini akan
diverifikasi oleh bagian keuangan LPPOM MUI dalam waktu 1 hari. Jika hasil verifikasi sesuai, saat Anda klik
kembali menu Pembayaran Pendaftaran, maka akan muncul informasi bahwa pendaftaran sudah dibayar
seperti di bawah ini, dan proses pendaftaran bisa diteruskan dengan mengupload data sertifikasi.

Jika hasil verifikasi dari bagian keuangan LPPOM MUI belum sesuai, saat Anda klik kembali menu Pembayaran
Pendaftaran maka akan muncul informasi bahwa pembayaran pendaftaran belum di approve bagian
keuangan LPPOM seperti di bawah ini, dan proses belum bisa dilanjutkan.
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Upload Data Sertifikasi
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Setelah pembayaran pendaftaran diverifikasi
dan disetujui oleh Keuangan LPPOM MUI,
selanjutnya Anda harus mengupload/mengisi
data sertifikasi, melalui menu Dokumen Halal.
Pengisian data sertifikasi terdiri dari :
1. Upload dokumen halal
2. Pengisian Data RPH (Slaughterhouse)
3. Pengisian Data produk
4. Pengisian Data Penyembelih
(Slaughtermans)
5. Pengisian HAS Questionare

Penting diketahui!!
• Perusahaan BISA melanjutkan proses
walaupun sebagian data belum terisi
atau dokumen yang dibutuhkan
diupload.
• Pendaftaran tidak bisa kami proses
jika pengisian data belum selesai
sampai dengan pengisian HAS
Questionare.
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UPLOAD DATA SERTIFIKASI_RUMAH POTONG HEWAN

RUMAH POTONG HEWAN

Jika dokumen sudah berhasil diupload, maka
statusnya ter-upload. Jika dokumen belum
berhasil diupload, maka statusnya Belum
terupload.
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UPLOAD DOKUMEN HALA _RUMAH POTONG HEWAN (1)

Tahap awal dari proses upload data sertifikasi adalah mengupload
dokumen halal. Klik tombol Choose File untuk memilih file yang akan
diupload (unggah). Klik tombol Proses Upload Data untuk melakukan
upload. Klik tombol View untuk melihat kembali file yg sudah diupload. Jika
ada kesalahan file yang diupload, lakukan proses upload seperti di atas.
Hasil upload terbaru akan menimpa file upload yang lama.

Klik Tambah Data untuk menambahkan data RPH (Rumah Potong) yang
akan diajukan pada sertifikasi halal ini. Pengisian data RPH hanya
dilakukan sekali di awal. Setelah selesai mendefinisikan semua RPH
proses dapat dilanjutkan dengan meng klik Selanjutnya.

Panduan Pengisian Data RPH / Rumah Potong :
• Rumah Potong Nama dan Alamat : nama dan alamat RPH yang
memproduksi produk yang disertifikasi, dan akan tercantum dalam
Sertifikat halal (JANGAN SALAH KETIK)
• Penanggung Jawab : nama Ketua Tim Manajemen Halal atau
menajemen puncak
• Contact Person : nama personil yang ditunjuk untuk komunikasi
dengan LPPOM MUI selama proses sertifikasi halal
• Klik Daftar untuk mengirimkan data
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PENGISIAN DATA RPH (1)

Sebelum melanjutkan ke proses berikutnya (Selanjutnya), Customer
harus mendaftarkan semua RPH yang memproduksi produk yang
disertifikasi, yaitu dengan mengklik Rumah Potong pada menu Unggah
Dokumen Halal.

Pengisian data RPH hanya dilakukan sekali di awal, sehingga untuk status pengembangan atau
perpanjangan produk tanpa penambahan RPH, maka Anda tidak perlu menambahkan data RPH karena
sudah pernah tercatat di sistem Cerol.
Jika terdapat kesalahan dalam pengisian data RPH, misalnya kesalahan pengisian nama atau alamat RPH,
Anda dapat mengklik tombol Edit untuk merubah data RPH.
Setelah Anda selesai mendefinisikan dan mengisi data semua RPH, proses dapat dilanjutkan dengan meng
klik tombol Selanjutnya.
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PENGISIAN DATA RPH (2)

Jika Anda berhasil Daftar Data RPH (Rumah Potong), maka data RPH tersebut akan tersimpan dan tercatat
di sistem aplikasi CEROL-SS23000 dengan tampilan sebagai berikut :

Catatan :
Jika jumlah pabrik lebih dari satu, pastikan
bahwa masing-masing pabrik sudah didaftarkan
produknya dengan benar. Khusus untuk registrasi
perpanjangan, produk baru agar diberi tanda
bintang (*) dan pastikan seluruh produk pada
Sertifikat halal sebelumnya sudah didaftarkan,
kecuali jika terdapat produk yang tidak diproduksi
lagi sehingga tidak diperpanjang.

CARA MANUAL
1. Pilih Industri Pengolahan yang memproduksi produk
yang disertifikasi. Jika jumlah pabrik lebih dari satu
dan memiliki nama pabrik yang sama, perhatikan
urutan pabrik di menu Industri Pengolahan dan pilih
pabrik sesuai urutannya (JANGAN SALAH PILIH).
2. Pilih Kelompok Produk dan Jenis Produk yang akan
disertifikasi. Panduan kelompok dan jenis produk
dapat
dilihat
pada
Lampiran.
Registrasi
pengembangan/perpanjangan dapat merujuk pada
kelompok/jenis Sertifikat halal sebelumnya.
3. Masukkan nama produk yang akan disertifikasi pada
kolom Nama Produk. Nama produk mencakup kode
produk jika ada. Khusus produk retail, nama produk
disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen
pendaftaran MD di Badan POM RI. (JANGAN SALAH
KETIK)
4. Untuk menambah produk, klik tombol Tambah Baris
lalu isikan nama produk yang akan didaftar.
Sedangkan untuk menghapus produk, klik kotak di
sebelah kiri produk, kemudian klik tombol Hapus
Baris. Jika produk anda tidak ingin dilihat oleh
masyarakat luas, maka kotak Tidak dipublikasikan ?
jangan di klik.
5. Klik Proses untuk mengirimkan data
6. Ulangi langkah 1-5 untuk tipe/jenis produk lainnya
atau untuk produk di pabrik lainnya (jika ada)
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PENGISIAN DATA PRODUK (1)

Langkah berikutnya adalah mendaftarkan seluruh PRODUK yang akan disertifikasi. Ada dua cara pengisian
data produk, yaitu cara manual dan import file.
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PENGISIAN DATA PRODUK (2)

CARA IMPORT FILE (jika jumlah produk banyak)
1. Download template Excel-nya dengan meng-klik
Unduh Template kemudian Save File dengan
nama “Produk-nama perusahaan-no reg
(contoh: Produk-Evigo-13286), tanpa merubah
type file (tetap format CSV).
2. Buka file CSV. Masukan semua nama produk
pada kolom Product Name. Boleh menambah
lebar kolom namun jangan merubah format
kolom, misal jangan menambah garis atau
menambah kolom.
3. Jika produk anda tidak ingin dilihat oleh
masyarakat luas, maka kolom Is for Public diisi
“0”. Sebaliknya isi “-1” jika produk boleh dilihat
oleh masyarakat luas.
4. Setelah semua produk sudah dimasukkan ke
dalam excel dengan format CSV file, anda bisa
mengimport nya dengan meng klik tombol
Choose File kemudian Import CSV (di Cerol).
Produk yang sudah dimasukkan di Excel tadi
otomatis akan masuk ke sistem.

Jika sudah selesai memeriksa produk dan sudah sesuai,
klik Selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran.

Berikut kesalahan yang umum terjadi dan
tindakan yang dapat dilakukan :
1. Kesalahan pengetikan nama produk : klik Edit
kemudian perbaiki nama produk di kolom
Nama Produk.
2. Kesalahan pemilihan type/jenis produk: klik
Edit kemudian pilih type/jenis produk yang
sesuai di kolom Tipe.
3. Pengisian produk berulang : klik Hapus pada
produk yang berulang dan akan dihapus,
selanjutnya klik tombol Comfirm Hapus.
4. Jika produk diproduksi di beberapa pabrik,
terdapat produk yang belum terdaftar di
pabrik lainnya: pilih pabrik kemudian
tambahkan produk seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya.
5. Kesalahan pemilihan kelompok/group produk
atau pabrik: mohon hubungi LPPOM MUI
melalui email services@halalmui.org untuk
mengganti kelompok produk atau pabrik.
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PENGISIAN DATA PRODUK (3)

Setelah selesai mendaftarkan produk, Daftar
Produk di sebelah kiri bawah untuk melihat
produk yang sudah berhasil terdaftar. Periksa
kembali apakah semua produk yang akan
disertifikasi sudah terdaftar semua.

CARA MANUAL
Pilih Jenis Material, apakah Bahan baku dan bahan tambahan, yaitu seluruh bahan yang digunakan dalam
proses pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk atau Bahan Penolong yaitu bahan yang
digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi
produk.
Kemudian isi kolom Daftar Bahan (cara pengisian kolom Daftar bahan dapat dilihat pada halaman
berikutnya). Prosedur penambahan dan penghapusan bahan sama dengan yang sudah dilakukan di produk.
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PENGISIAN DATA BAHAN (1)

Langkah berikutnya adalah mendaftarkan semua bahan yang digunakan untuk produk yang akan disertifikasi
dan mengupload dokumen bahan. Khusus untuk pendaftaran perpanjangan, bahan baru agar diberi tanda
bintang (*). Khusus untuk pendaftaran pengembangan (development), perusahaan hanya perlu
mendaftarkan bahan baru saja, ditambah satu bahan yang dinamakan “bahan eksisting”. Bahan baru
adalah bahan yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar bahan yang telah disetujui LPPOM MUI atau
bahan yang sudah ada dalam daftar bahan yang telah disetujui LPPOM MUI tetapi berasal dari produsen
baru.
Ada dua cara pengisian data bahan, yaitu cara manual dan import file.

Data bahan

CARA IMPORT FILE 1 (jika jumlah bahan banyak dan perusahaan sudah memiliki file excel daftar bahan)
1. Buka file excel Daftar Bahan yang sudah ada, kemudian sesuaikan formatnya dengan template CSV
seperti contoh di atas (Download template CSV-nya dengan meng-klik Unduh Template). Periksa data
bahan yang ada dan keluarkan bahan penolong dari Daftar bahan (File CSV untuk bahan penolong dibuat
terpisah dari file CSV bahan baku-tambahan). Cara pengisian kolom Daftar bahan dapat dilihat pada
halaman berikutnya. Field (kolom) yang wajib diisi adalah MaterialName, Producer dan Country.
Kemudian Save As file excel dengan memilih type file CSV (Comma Delimited) (*.csv). Nama file
sebaiknya menggunakan nama “Bahan-nama perusahaan-no reg (contoh: Bahan-Evigo-13286).
2. Pilih Jenis Material, apakah Bahan Baku+Tambahan atau Bahan Penolong (di Cerol)
3. Import file dengan meng klik tombol Choose File kemudian Import CSV. Bahan-bahan yang sudah
dimasukkan di Excel tadi otomatis akan masuk ke sistem.
4. Ulangi langkah 1-3 untuk bahan penolong (jika ada). Atau jika jumlah bahan penolong sedikit maka untuk
bahan penolong bisa dengan cara manual.
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PENGISIAN DATA BAHAN (2)

Format kolom yang benar

Data bahan

CARA IMPORT FILE 2 (jika jumlah bahan banyak dan perusahaan belum memiliki file excel daftar bahan)
1. Buat daftar bahan pada Microsoft Excel, format disesuaikan dengan template CSV seperti contoh di atas
(Unduh template CSV-nya dengan meng-klik Unduh Template). Cara pengisian kolom Daftar bahan dapat
dilihat pada halaman berikutnya. Field (kolom) yang wajib diisi adalah MaterialName, Producer dan
Country. Periksa kembali data bahan yang ada dan pastikan tidak bercampur dengan bahan penolong
(File CSV untuk bahan penolong dibuat terpisah dari file CSV bahan baku-tambahan). Kemudian Save As
file excel dengan memilih type file CSV (Comma Delimited) (*.csv). Nama file sebaiknya menggunakan
nama “Bahan-nama perusahaan-no reg (contoh: Bahan-Evigo-13286).
2. Pilih Jenis Material, apakah Bahan Baku+Tambahan atau Bahan Penolong (di Cerol).
3. Import file dengan meng klik tombol Choose File kemudian Import CSV. Bahan-bahan yang sudah
dimasukkan di Excel tadi otomatis akan masuk ke sistem.
4. Ulangi langkah 1-3 untuk bahan penolong (jika ada). Atau jika jumlah bahan penolong sedikit maka untuk
bahan penolong bisa dengan cara manual.
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PENGISIAN DATA BAHAN (3)

Format kolom yang benar

• Material Name (Nama Bahan) : cantumkan seluruh bahan, meliputi bahan baku dan bahan tambahan serta
bahan penolong (termasuk bahan-bahan alternatif) dalam bentuk nama, merk atau kode bahan (misalnya
tepung terigu cap xxx; perisa leci xxxx, dll). Khusus untuk register perpanjangan, bahan baku baru
dituliskan paling atas dan diberi tanda bintang (*). Nama bahan tidak boleh ada karakter %.
• Producer (Produsen) : cantumkan nama pabrik yang memproduksi bahan (misalnya PT ABCDE, Shugoi Co.
Ltd., dll). Khusus untuk bahan nabati tanpa olahan, dapat diisi dengan ”petani”
• Country (Negara) : cantumkan negara pabrik yang memproduksi bahan (misalnya Indonesia, Jepang, dll).

• Supplier (Pemasok) : cantumkan seluruh pemasok (supplier) yang memasok bahan. Untuk bahan yang
termasuk dalam Daftar Bahan Tidak Beresiko (terlampir), maka tidak perlu mencantumkan nama pemasok
dan dapat ditulis “-”
• Halal By (Halal Oleh) : cantumkan lembaga penerbit Sertifikat Halal untuk bahan yang bersangkutan, yaitu
MUI atau lembaga sertifikasi yang diakui MUI.
• Certificate No (SH No.) : cantumkan nomor Sertifikat halal untuk bahan yang bersangkutan.
• Valid End (Tgl Exp) : cantumkan tanggal berakhirnya masa berlaku Sertifikat halal. Untuk cara manual,
penulisan tanggal menggunakan format YYYY-MM-DD, misalnya 2012-12-30 untuk penulisan tanggal 30
Desember 2012. Untuk cara import file, format penulisan tanggal menggunakan format YYYY-MM-DD
atau mengikuti yang terdapat pada file template CSV.
• Other Doc (Dokumen Lain) : isikan jenis dokumen lain yang dilampirkan, misal flow process, spesifikasi,
MSDS.
• Remarks (Catatan) : cantumkan keterangan asal bahan jika tidak didukung dengan Sertifikat halal atau
dokumen lain (misalnya bahan nabati, bahan tambang, bahan kimia), dan/atau nomor surat persetujuan
penggunaan bahan dari LPPOM MUI untuk produk pengembangan/perpanjangan (bila ada).
• Jika tidak ada data, dapat diisi dengan ”-”.
• Pengisian kolom MaterialName, Producer, dan Country harus terisi.
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PANDUAN PENGISIAN KOLOM DAFTAR BAHAN

Panduan Pengisian Kolom Daftar Bahan :

Catatan : Semua bahan harus dimasukkan dokumen pendukungnya sesuai dengan yang tercantum dalam
daftar bahan. Dokumen pendukung dapat berupa sertifikat halal dari LPPOM MUI atau lembaga yang diakui
MUI, flow process chart, product spesification MSDS, foto kemasan atau foto dari hasil pencarian di website
LPPOMMUI. Jika bahan termasuk dalam Daftar Bahan Tidak Beresiko (positif list), maka bahan tersebut
tidak perlu dilengkapi dengan dokumen, dan pada saat upload dapat dilakukan upload dokumen kosong.
Khusus register pengembangan, pada 1 “bahan eksisting” dapat dilakukan upload Daftar Bahan yang
sudah disetujui LPPOM MUI.
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UPLOAD DOKUMEN BAHAN (4)

Setelah mendaftarkan seluruh bahan, baik secara manual atau import CSV, selanjutnya Anda harus
melakukan upload dokumen bahan. Caranya adalah sebagai berikut :
1. Klik Daftar Bahan.
2. Setelah daftar bahan yang dimasukkan muncul, klik Choose File untuk memasukkan dokumen
pendukung yang akan di upload. Masukkan dokumen untuk setiap halaman bahan (10 bahan). Jika
jumlah file yang akan diupload lebih dari satu, maka file tersebut dikumpulkan dalam satu folder
kemudian di compressed menjadi file ZIP/RAR baru diupload.
3. Klik Upload untuk memproses upload dokumen. Lakukan hingga semua dokumen bahan ter upload.
4. Selanjutnya klik Selanjutnya untuk masuk ke halaman berikutnya dan ulangi langkah 2 dan 3. Lakukan
hingga semua dokumen pendukung bahan sudah dimasukkan.

Jika sudah selesai memeriksa bahan dan sudah sesuai, klik
Selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran.
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PENGISIAN DATA BAHAN (5)

Setelah selesai mengupload dokumen bahan, klik Daftar Bahan di sebelah kiri bawah untuk melihat bahan
yang sudah berhasil terdaftar. Periksa kembali apakah seluruh bahan sudah terdaftar semua dan periksa
juga apakah seluruh dokumen bahan sudah ter upload.
Berikut kesalahan yang umum terjadi dan tindakan yang dapat dilakukan :
1. Kesalahan pengetikan data bahan: klik Edit kemudian perbaiki data bahan
2. Pengisian bahan berulang : klik Delete pada bahan yang akan dihapus
3. Terdapat bahan yang belum terdaftar: tambahkan bahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya
4. Kesalahan upload dokumen bahan atau dokumen belum berhasil ter upload (bisa karena ukuran file >8
MB): upload ulang dokumen bahan dengan mengklik Choose File
5. Kesalahan Jenis material (Bahan Baku+Tambahan atau Bahan Penolong) : hapus material kemudian
tambahan material dengan memilih Jenis material yang sesuai. Jika jumlah kesalahan material banyak,
dapat dibantu LPPOMMUI untuk mengganti jenis material, melalui email : services@halalmui.org

Sebelum meng upload, pastikan bahwa matriks yang Anda buat sesuai dengan format LPPOM MUI. Jika
belum memiliki format nya, silahkan download template yang sudah disediakan dengan meng klik tombol
Download Template. Buka file matriks dan isikan data sesuai dengan format pada template. Berikut contoh
cara pengisian data matriks.
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UPLOAD DATA MATRIKS PRODUK (1)

Tahap berikutnya adalah mengupload matriks produk. Matriks produk adalah matriks yang menunjukkan
bahan yang digunakan untuk setiap produk yang disertifikasi. Khusus flavor atau produk dengan formula
yang rumit, perushaan dapat meng-upload data printscreen formula atau meng-upload surat pernyataan
bahwa formula akan diperiksa saat audit.

1. Pilih file matriks dengan meng klik Choose File. File matriks dapat berupa Excel, Word, PDF
2. Klik Proses untuk meng upload file. Jika upload berhasil, pada kolom Status akan berisi “Uploaded +
nama file matriks”
3. Klik Selesai jika file sudah berhasil ter-upload. Setelah klik Selesai, akan muncul text box bertuliskan
“Anda harus mengisi kuisioner SJH terlebih dahulu untuk menyelesaikan semua proses pendaftaran !!!”
selanjutnya klik OK.
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UPLOAD DATA MATRIKS PRODUK (2)

Setelah file matriks sudah siap, lakukan proses upload dengan tahapan berikut:

Setelah semua terisi, klik Process. Selanjutnya akan muncul text box bertuliskan “Process Customer
Questionaire is Complete”, klik Ok.
Dengan demikian proses pendaftaran sertifikasi halal online selesai. Anda tinggal memonitor tahapantahapan berikutnya dan melakukan apa yang diminta pada masing-masing proses tersebut (lihat bagian
monitoring), serta melakukan pembayaran akad sertifikasi (lihat bagian pembayaran akad).

Catatan: Periksa kembali apakah pengisian Kuesioner SJH sudah berhasil. Jika proses pengisian Kuesioner SJH
belum berhasil, maka pada menu Kuesioner SJH akan kosong. Sehingga Anda harus kembali mengisi Kuesioner
SJH, dengan memasuki menu Upload Dokumen Halal kemudian klik Selanjutnya dan Selesai hingga terbuka
menu Kuesioner SJH.
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PENGISIAN HAS QUESTIONARE

Tahap akhir dari proses upload
data sertifikasi adalah mengisi
Kuesioner SJH. Isilah Kuesioner
SJH nomor 1-6 sesuai dengan
kondisi implementasi SJH di
perusahaan, dengan cara:
• Jawaban Ya: klik kotak pada
kolom YES
• Jawaban Tidak: klik kotak pada
kolom NA sehingga “√” hilang.
• Jawaban N/A (Not Applicable,
kondisi
perusahaan
tidak
relevan dengan pertanyaan):
tidak perlu mengklik, biarkan
tanda “√” pada kolom NA

Tahap berikutnya setelah perusahaan menyelesaikan proses Upload Dokumen Halal (Upload
dokumen halal, Pengisian data pabrik/manufacturer, Pengisian data produk, Pengisian data
bahan, Upload matrix produk, dan Pengisian HAS Questionare), maka perusahaan akan
mendapat pemberitauan otomatis melalui Email tentang pendaftaran yang sudah selesai .
Tampilan sebagai berikut :
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PEMBERITAHUAN PELANGGAN

Pemberitahuan ke Pelanggan

(-) : tidak perlu mengisi data

BD: blank document (Dokumen Kosong)
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PANDUAN PENGISIAN DATA SERTIFIKASI

Panduan Pengisian Data Sertifikasi berdasarkan Status Pendaftaran

Pembayaran Akad
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• Klik View untuk mendownload file akad yang telah dibuat, kemudian di
tandatangani oleh perusahaan dan di scan.
• Klik Bayar. Selanjutnya llihat penjelasan di halaman berikutnya.
• enjelasan status :
a) Terbuka : perusahaan belum melakukan pembayaran akad di Cerol
b) Pembayaran disetujui : perusahaan sudah melakukan pembayaran akad di
Cerol dan sudah di approved oleh Bagian Keuangan
c) Dibayar (Belum disetujui) : Perusahaan sudah melakukan pembayaran
akad di Cerol namun belum di approved oleh Bagian Keuangan

Penting!! Perusahaan dapat melihat tagihan
akad setelah Bagian Keuangan memasukkan
tagihan akad di Cerol. Jika belum ada
tagihan maka tampilan di Cerol seperti
berikut:
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PEMBAYARAN AKAD BIAYA SERTIFIKASI

Setelah Anda selesai mengupload data sertifikasi, selanjutnya Bagian Keuangan LPPOM MUI akan membuat
akad dan memasukkan tagihan akad (invoice) ke sistem Cerol. Selanjutnya Anda harus melakukan
pembayaran akad melalui transfer seperti pada pembayaran registrasi. Kemudian setelah melakukan
pembayaran, Anda harus melakukan konfirmasi pembayaran akad di Cerol melalui menu Pembayaran Akad.

Cara pembayaran akad (Paid) di Cerol :
1. Upload Copy Transfer: klik Choose File kemudian pilih file
bukti transfer atau dokumen kontrak, kemudian upload
(JANGAN LUPA UPLOAD)
2. Tipe Pembayaran : pilih “Transfer”
3. Tanggal Pembayaran dan Total tagihan akan otomatis terisi
(Total tagihan 1,000,000 hanya contoh bukan sebenarnya).
4. Pembayaran : Klik Pembayaran Penuh, akan otomatis terisi
angka sesuai total tagihan.
5. Klik Bayar.

Selanjutnya bagian keuangan LPPOM MUI akan melakukan verifikasi terhadap pembayaran akad. Jika hasil
verifikasi sesuai, saat anda klik kembali menu Pembayaran Akad maka akan muncul informasi bahwa akad
sudah dibayar (status Pembayaran disetujui) dan akan ada email notifikasi kepada email Contact Person
yang berisi pesan bahwa pembayaran akad telah disetujui. Jika hasil verifikasi belum sesuai, maka akan
muncul status Dibayar (Belum disetujui) dan proses belum bisa dilanjutkan ke tahapan audit.
Penting!! Perusahaan dapat dijadwalkan audit setelah status akad sudah disetujui di Cerol dan sudah
melewati tahap pre audit (Pass Pre Audit).
Penting!! Jika terdapat penambahan produk selama proses sertifikasi (maksimal penambahan produk pada
saat audit), maka akan ada revisi akad dan perusahaan harus melakukan pembayaran kembali di menu
Pembayaran Akad, walaupun mungkin tidak terdapat penambahan biaya akad. Bila tidak ada penambahan
biaya akad maka akan tercantum angka 1 di kolom Total Tagihan.
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PEMBAYARAN AKAD BIAYA SERTIFIKASI

Berikut adalah tampilan setelah perusahaan masuk ke menu Pembayaran Akad dan klik Bayar.

Monitoring
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Semua data yang sudah Anda input di sistem selanjutnya akan di proses oleh bagian-bagian yang terkait di
LPPOM MUI. Tugas Anda adalah memonitor keseluruhan proses yang ada dan memberikan tanggapan atau
mengupload tambahan data bila terdapat pre audit memorandum atau audit memorandum selama proses
sertifikasi. Menu-menu yang bisa digunakan untuk memonitor setiap tahapan dalam proses sertifikasi dan
memberikan tambahan data adalah Monitoring Dokumen Halal (berhubungan dengan dokumen halal),
Monitoring Produk (berhubungan dengan produk), Monitoring Material (berhubungan dengan bahan),
Monitoring Matrix (berhubungan dengan matrix produk), dan Monitoring SJH (berhubungan dengan
implementasi SJH). Perusahaan juga dapat menggunakan menu Riwayat Pendaftaran (untuk melihat
aktivitas terakhir pada proses sertifikasi).

Penting diketahui!!
Perusahaan yang sedang mengajukan proses sertifikasi harus rutin
(disarankan setiap hari) membuka sistem Cerol khususnya menu
MONITORING untuk memonitor perkembangan proses sertifikasi. Jika
terdapat comment, maka lakukan upload tambahan data di menu Monitoring,
bukan di menu Upload Dokumen Halal. Jika kekurangan data pada tahap
proses Audit, untuk melengkapi tambahan data Customer harus
melakukannya di tahap/tipe proses yang sama, yaitu Audit, bukan di tahap
proses lainnya (misalnya tahap Pre Audit).

Hati-hati!!
Perusahaan yang melakukan upload tambahan data menggunakan menu
Upload Halal Document atau salah dalam memilih tipe proses, maka LPPOM
MUI tidak mengetahui adanya tambahan data, sehingga tidak akan diproses.
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MONITORING PROSES SERTIFIKASI HALAL

Monitoring

Monitoring Dokumen Halal

Pada kasus di atas, dokumen No 2 yaitu Manual SJH perlu diperbaiki. Maka setelah
diperbaiki, lakukan upload ulang dokumen Manual SJH dengan mengklik Choose File
dan klik tombol Process Upload Data di bagian bawah. Jika upload berhasil, di kolom
comments akan muncul kalimat “Manual SJH harus diperbaiki sesuai HAS 23000 Upload oleh Pelanggan (evigo) 2016/08/06 “.
Lakukan hal tersebut sampai semua dokumen di Halal Doc di pass/disetujui.
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Area komentar dari
bagian yang terkait di
LPPOM MUI (SJH).
Perhatikan bagian yang
belum di approve/pass.
Jika ada yang belum di
approve,
upload
tambahan data seperti
yang di arahkan pada
kolom tersebut

MONITORING DOKUMEN HALAL

Pilih tipe proses yang akan di monitor (Pre-Audit
atau HAS). Jika belum dilakukan audit maka pilih
tipe Pre-Audit. Jika sudah dilakukan audit maka
pilih tipe HAS.
Selanjutnya klik Search (JANGAN SALAH PILIH TYPE)

Monitoring Produk

Area komentar dari bagian
yang terkait di LPPOM MUI
(SJH). Perhatikan bagian
yang belum di pass/
approve. Jika ada yang
belum di approve, lakukan
tindakan seperti yang di
arahkan
pada
kolom
tersebut

Pada kasus di atas, produk No 1 perlu di perbaiki. Maka pada produk no 1,
lakukan edit nama dengan mengklik Edit kemudian ganti nama dan klik Submit.
Jika edit produk berhasil, di kolom comments akan muncul kalimat “ Perbaiki
Nama produk dengan menambahkan Merk produk - Update by Customer
(evigo) 2016/08/06 “ .
Lakukan hal tersebut sampai semua produk di pass/approve.
Jika tipe proses pre-audit sudah pass semua, selanjutnya pilih tipe proses
Audit. Dan jika tipe proses audit sudah pass semua, selanjutnya pilih tipe
proses Komisi Fatwa.
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MONITORING PRODUK

Pilih tipe proses yang akan di monitor (PreAudit, Audit, Komisi Fatwa). Jika belum
dilakukan audit maka pilih tipe Pre-Audit. Jika
sudah dilakukan audit maka pilih tipe Audit
atau Komisi Fatwa. Selanjutnya klik Cari
(JANGAN SALAH PILIH TYPE)

Monitoring Bahan

Area komentar dari bagian
yang terkait di LPPOM MUI
(Auditing). Perhatikan bagian
yang belum di setujui/pass.
Jika ada yang belum di setujui,
upload tambahan data atau
edit data bahan seperti yang
di arahkan pada kolom
tersebut

Pada kasus di atas, komentar pre Audit : Pass Pre-audit (akan dikonfirmasi
oleh auditor) artinya bahan sudah disetujui dan akan dikonfirmasi oleh
auditor saat audit.
Jika ada bahan yang masih memerlukan perbaikan, maka lakukan upload
dokumen dengan klik Choose file atau klik Edit (jika ada revisi nama bahan).
Sertifikat halal.
Lakukan hal tersebut sampai semua bahan di pass/disetujui.
Jika tipe proses pre-audit sudah pass semua, selanjutnya pilih tipe proses
Audit. Dan jika tipe proses audit sudah pass semua, selanjutnya pilih tipe
proses Komisi Fatwa.
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MONITORING BAHAN

Pilih tipe proses yang akan di monitor (Pre-Audit,
Audit atau Komisi Fatwa). Jika belum dilakukan audit
maka pilih tipe Pre-Audit. Jika sudah dilakukan audit
maka pilih tipe Audit atau Komisi Fatwa. Selanjutnya
klik Cari (JANGAN SALAH PILIH TYPE)

Monitoring Matrix

Area komentar dari bagian yang
terkait
di
LPPOM
MUI.
Perhatikan comments apakah
sudah di setujui/pass atau
belum.
Jika
masih
ada
comments, lakukan upload
revisi matriks seperti yang di
arahkan pada kolom tersebut.

Pada kasus di atas, matriks bahan sudah
disetujui. Jika matriks masih perlu dilengkapi,
Maka setelah diperbaiki, lakukan upload
ulang matriks dengan mengklik Edit,
kemudian Choose File dan klik tombol Submit
di bagian bawah.
Lakukan hal tersebut sampai semua matriks
di pass/approve.
Jika tipe proses pre-audit sudah pass semua,
selanjutnya pilih tipe proses Audit.
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MONITORING MATRIKS

Pilih tipe proses yang akan di monitor
(Pre-Audit atau Audit). Jika belum
dilakukan audit maka pilih tipe Pre-Audit.
Jika sudah dilakukan audit maka pilih tipe
Audit. Selanjutnya klik Cari.
(JANGAN SALAH PILIH TYPE)

MONITORING SJH

Monitoring SJH

Area komentar dari bagian yang terkait di
LPPOM MUI. Perhatikan comments
apakah sudah di pass atau belum. Jika
pada comments berisi “-” maka tandanya
sudah di setujui. Jika masih ada
comments, lakukan perbaikan seperti yang
di arahkan pada kolom tersebut.

Pada kasus di atas, terdapat comments pada
kriteria Audit Internal. Setelah diperbaiki, lakukan
upload tambahan data dengan mengklik Feed
Back. Setelah klik Feed Back akan muncul tampilan
seperti yang akan dijelaskan pada halaman berikut

LPPOM MUI_CEROL Provinsi 2017 Rev.1

Comments dari LPPOM MUI

Perusahaan memberikan
comments perbaikan

Berikut ini adalah tampilan jika perusahaan mengklik Feed Back pada menu HAS
Implementation. Tuliskan perbaikan yang telah dilakukan perusahaan pada kolom
Customer Reply, kemudian upload bukti perbaikannya dengan mengklik Choose File.
Setelah itu klik Save.
Kemudian tunggu Comments berikutnya dari LPPOM MUI. Jika Comments berisi “-”
maka tandanya sudah di pass. Jika masih ada comments, lakukan perbaikan seperti
yang di arahkan pada kolom tersebut, dan seterusnya.
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MONITORING SJH

Monitoring SJH

Fungsi ini digunakan sebagai media komunikasi antara bagian yang terkait di LPPOM MUI dengan
perusahaan, terkait dengan informasi perkembangan pengajuan sertifikasi halal yang diajukan.
Penjelasan kolom pada menu Daftar Pemberitahuan :
• No.Reg : akan otomatis terisi sesuai dengan set default register
• Pemberitahuan : Judul pemberitahuan dari bagian yang terkait di LPPOM MUI
• Tanggal : Tanggal dilakukan pemberitahuan dari bagian yang terkait di LPPOM MUI

• Tindakan yang dibutuhkan : Tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan
• Berlaku s/d : Batas waktu tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan.
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DAFTAR PEMBERITAHUAN

Daftar Pemberitahuan

RIWAYAT PENDAFTARAN

Riwayat Pendaftaran

Penjelasan kolom pada menu Riwayat Pendaftaran :
• Tanggal : tanggal dilakukannya aktifitas
• No.Reg : nomor registrasi

•
•
•
•

Aktivitas : aktifitas terakhir pada proses sertifikasi
Status : “complete” jika prosesnya sudah selesai, “on process” jika prosesnya belum selesai.
Dilakukan oleh : username yang melakukan aktifitas
Tindakan Selanjutnya: aktifitas selanjutnya yang harus dilakukan
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UNDUH SERTIFIKAT HALAL

Unduh Sertifikat Halal

Unduh Sertifikat Halal
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Klik View untuk melihat file sertifikat yang sudah diupload oleh Bagian
Sertifikasi LPPOM MUI. Dari hasil view ini selanjutnya bisa anda simpan atau
cetak. Mohon diperiksa kembali penulisan Sertifikat halal.
Catatan :
Jika Sertifikat halal sudah di upload oleh Bagian Sertifikasi LPPOM MUI, ini
menandakan proses sertifikasi halal sudah selesai dan nomor registrasi pada
menu Halal Registration akan otomatis hilang. Harap dicatat dengan baik
nomor registrasi karena akan ditanyakan pada sertifikasi pengembangan atau
perpanjangan.
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DOWNLOAD SERTIFIKAT HALAL

Setelah semua proses sertifikasi sudah dilewati dan sudah mendapatkan persetujuan halal dari Komisi Fatwa,
maka selanjutnya Anda tinggal menunggu Sertifikat halal. Berikut adalah proses untuk mengunduh/
download Sertifikat halal yang sudah di upload oleh Bagian Sertifikasi LPPOM MUI.

CARA MERUBAH DATA PABRIK
o Menambah Pabrik
Penambahan pabrik dapat dilakukan melalui menu Upload Dokumen Halal kemudian klik Manufactur
kemudian klik Tambah Data. Caranya sama dengan ketika mendaftarkan pabrik di awal proses sertifikasi.

o Edit Pabrik
Perubahan data pabrik dapat dilakukan melalui menu Upload Dokumen Halal kemudian klik
Manufactur. Selanjutnya akan muncul tabel Manufactur List. Pada tabel terdapat di kolom paling kanan
yaitu "Edit”. Klik tombol "Edit" untuk merubah data pabrik.
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CARA MERUBAH DATA PRODUK
o Penambahan/Penghapusan Produk
Penambahan/penghapusan produk dapat dilakukan melalui menu Upload Dokumen Halal. Cara
penambahan produk sama dengan ketika mendaftarkan produk di awal proses sertifikasi. Penghapusan
produk dilakukan dengan mengklik Daftar Produk, lalu klik Hapus pada produk yang akan dihapus.
o Perubahan Data Produk
Perubahan data produk berupa data nama produk dan jenis/type produk dapat dilakukan melalui menu
Monitoring Produk seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
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CARA MERUBAH DATA MATERIAL (BAHAN)
o Penambahan/Penghapusan Bahan

Penambahan/penghapusan bahan dapat dilakukan melalui menu Upload Dokumen Halal. Cara
penambahan bahan sama dengan ketika mendaftarkan bahan di awal proses sertifikasi. Penghapusan
bahan dilakukan dengan mengklik Daftar Bahan, lalu klik Delete pada bahan yang akan dihapus
o Perubahan Data Bahan
Perubahan data bahan yaitu mengganti nama bahan, produsen, negara, pemasok, SH, No.SH, Masa
berlaku, Dokumen halal, dan catatan, dapat dilakukan melalui menu Monitoring Material seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya.
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UNDUH SERTIFIKAT HALAL

Unduh Sertifikat Halal

Menu Tambahan CEROL
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1. Pengajuan Surat Keterangan di Cerol

●

Dilakukan melalui menu Pengajuan Surat Keterangan, Kemudian Klik
Permintaan SK.

●

Pilih type SK : SKP (Surat Keterangan Proses), SKPP (Surat Keterangan
Proses Perpanjangan), atau SKH (Surat Keterangan Halal).

●

Pilihan type SK di Menu Pengajuan Surat Keterangan :
1)

SKP 1 : Untuk Produk Baru / Pengembangan Produk.

2)

SKP 2 : Untuk Pengembangan Produk yang diajukan bersamaan
dengan Perpanjangan produk

3)

SKPP 1: Untuk Perpanjangan Produk (pendaftaran minimal 2 bulan
sebelum SH expired) --- sebelum Audit

4)

SKPP 2 : Untuk Perpanjangan Produk (pendaftaran kurang dari 2
bulan sebelum SH expired) --- setelah Audit

5)

SKH : Untuk Produk yang sudah lulus dalam Rapat Komisi Fatwa
MUI.
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Pengajuan Surat Keterangan di Cerol
(Lanjutan)

● Klik Add Data

● Pilih Nomor Registrasi yang akan diajukan SK nya
● Pilih Bahasa Indonesia atau English untuk bahasa SK
● Klik Process

● Tampilan sebagai berikut :
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Pengajuan Surat Keterangan di Cerol
(Lanjutan)

• Setelah semua proses selesai dilakukan, anda bisa melihat status inquiry SK
dengan melihat kolom Action dan dapat mencetak SK dengan meng-klik
Print.
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Contoh Surat Keterangan Proses
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2. Pengiriman Laporan Berkala di Cerol

● Dilakukan melalui menu Laporan Berkala,
kemudian klik Laporan.
● Pilih nomor registrasi dan manufactur yang akan
diajukan laporan berkala nya.
● Isi tanggal audit internal, pihak auditor dan
auditee, tindakan koreksi dan upload file
ringkasan audit internal.

● Isi kolom keterangan perubahan, dan jika ada
perubahan maka isi kolom memo.
● Tampilan menu Laporan Berkala dapat dilihat
pada halaman selanjutnya.
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Pengiriman Laporan Berkala di Cerol
(Lanjutan)
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Pengiriman Laporan Berkala di Cerol
(Lanjutan)

• Setelah semua proses selesai dilakukan, anda bisa melihat komentar dari
Bidang SJH LPPOMMUI melalui menu Monitor Laporan Berkala di kolom
Komentar Bidang SJH dan dapat mencetak surat konfirmasi laporan berkala
dengan mengklik View PDF pada kolom tindakan.
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Pengiriman Laporan Berkala di Cerol
(Lanjutan)
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3. Daftar Bahan yang Disetujui LPPOM MUI
di Cerol
• Daftar Bahan tersedia di Cerol setelah proses sertifikasi selesai, dapat
dilihat pada menu Bahan Terdaftar.
• Pada saat audit, auditor dan perusahaan melakukan verifikasi data
bahan di Cerol sesuai dengan hasil audit.
• Klik View untuk melihat, mengunduh dan/atau mencetak Daftar Bahan
(format pdf). Klik Update untuk memperbaharui data bahan dan/atau
dokumen bahan.
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3. Daftar Bahan yang Disetujui LPPOM MUI
di Cerol (Lanjutan)
• Tampilan Daftar Bahan yang disetujui LPPOM MUI di CEROL
sebagai berikut : (setelah klik View)
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3. Daftar Bahan yang Disetujui LPPOM MUI
di Cerol (Lanjutan)
• Berikut tampilan setelah klik Update.
• Klik Edit untuk memperbaharui data bahan (penjelasan di halaman
berikutnya)
• Klik Choose File untuk memilih file dokumen bahan dan klik Proses
Upload Data untuk melakukan upload dokumen.
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3. Daftar Bahan yang Disetujui LPPOM MUI
di Cerol (Lanjutan)
• Berikut tampilan setelah klik Edit.

• Data nama bahan, produsen dan negara tidak dapat diganti, namun
data lainnya bisa diganti.
• Lakukan penggantian data, setelah itu klik Update.
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3. Daftar Bahan yang Disetujui LPPOM MUI
di Cerol (Lanjutan)
• Berikut tampilan setelah klik Update.

• Klik Daftar Bahan Terdaftar dan klik View untuk melihat dokumen
yang telah di upload.
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3. Daftar Bahan yang Disetujui LPPOM MUI
di Cerol (Lanjutan)
• Bahan baru yang memiliki SH MUI dan ada di website/ aplikasi LPPOM
MUI maka tidak perlu dilakukan persetujuan bahan baru ke LPPOM MUI.
• Definisi bahan baru: bahan yang digunakan untuk produk yang sudah
disertifikasi dan untuk produk pengembangan. Bahan baru yang
digunakan untuk produk pengembangan boleh diajukan pada saat
pendaftaran pengembangan di Cerol
• Perusahaan yang mendaftarkan produknya di Cerol perlu hati-hati saat
memasukkan status IsForPublic (tidak dipublikasi) karena akan
berpengaruh pada kemunculan produk yang sudah disertifikasi pada
website/aplikasi LPPOM MUI.
• Produk yang SHnya sudah expired tidak akan muncul di website/aplikasi
LPPOM MUI.
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Pencarian Produk Halal
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Menu utama yang muncul
saat pelanggan masuk ke
website
CEROL-SS23000.
Fitur yang bisa diakses oleh
masyarakat umum adalah
nomor sertifikat halal dari
produk
yang
telah
disertifikasi (folder Daftar
Sertifikat), produk yang telah
disertifikasi (folder Daftar
Produk) dan perusahaan
yang sudah mengajukan
sertifikasi (folder Pelanggan).
Pelanggan atau masyarakat
juga bisa melihat fitur tadi
melalui menu Search.

Fungsi lain yang ada di menu utama ini yang dikhususkan bagi pelanggan adalah :
- Sign up : digunakan untuk mendaftarkan diri jika belum pernah terdaftar di database LPPOM
- Login : digunakan untuk masuk ke aplikasi CEROL-SS23000 bagi yang sudah terdaftar
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HALAMAN UTAMA

Melalui Website CEROL

HALAMAN UTAMA

Melalui Website LPPOM MUI (www.halalmui.org)
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• Tampilan website LPPOM MUI setelah klik Search halal product. Pencarian
produk halal dapat dilakukan berdasarkan nama produk, nama produsen dan
nomor Sertifikat. Isi data yang akan dicari dan klik Cari.

•

Contoh tampilan
setelah klik Cari untuk
produk corn starch. Klik
Print hasil pencarian
untuk mencetak data.
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HALAMAN UTAMA

Melalui Website LPPOM MUI (www.halalmui.org)

PROGRAM / APLIKASI HALAL LPPOMMUI
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