
 

 

 

 

  

 

 

 

MANUAL GUIDELINE 

APLIKASI LPH SUCOFINDO 

v.1.0 

  



 

ALUR PENGGUNAAN 

 

MANUAL GUIDE 

1. Halaman Login 

a. Login 

Link Web: https://halal.sucofindo.co.id/  

 

Masukan username/email beserta password/kata sandi yang telah anda daftarkan. 

Jika belum memiliki akun silahkan untuk mendaftar terlebih dahulu di 

https://halal.sucofindo.co.id/register dan jika anda sudah mendaftar namun lupa 

https://halal.sucofindo.co.id/
https://halal.sucofindo.co.id/register


password/kata sandi, anda dapat melakukan lupa password di 

https://halal.sucofindo.co.id/forgot_password.  

b. Daftar 

Link Web: https://halal.sucofindo.co.id/register 

 

Dalam mendaftarkan akun, anda harus mengisi semua formulir sesuai yang tercantum 

di halaman web LPH Sucofindo. Kolom formulir pendaftaran terdiri dari : 

- Email pengguna 

- Username 

- Nama Lengkap 

- Password/Kata Sandi 

- Konfirmasi Password/Kata Sandi 

- Nama Perusahaan 

- Negara 

- Kota/Kabupaten 

- Alamat Perusahaan 

Lalu jika telah mendaftarkan akun, anda dapat memverifikasi akun di email yang telah 

anda daftarkan agar akun anda dapat digunakan. 

Contoh verifikasi akun di email: 

https://halal.sucofindo.co.id/forgot_password
https://halal.sucofindo.co.id/register


 

c. Lupa Password 

Link Web: https://halal.sucofindo.co.id/forgot_password  

 

Jika anda telah mendaftarkan akun namun lupa akan password yang anda daftarkan, 

anda dapat melakukan lupa password di halaman LPH SUCOFINDO yang nantinya anda 

harus mengisi alamat email yang telah anda daftarkan. Lalu setelah itu anda dapat 

mengecek email anda. 

 

Nantinya akan ada email seperti ini pada email anda. 

https://halal.sucofindo.co.id/forgot_password


 

Lalu jika email sudah dibuka, anda dapat klik tombol “Reset Password” dan akan tampil 

formulir untuk memasukan password/kata sandi yang baru, lalu setelah selesai klik 

tombol “Update New Password” 

 

Setelah itu anda dapat memasukan kembali username dan password anda yang baru di 

halaman login. 

d. Informasi 



 

Pada halaman popup ini anda dapat melihat berbagai informasi yang sering ditanyakan 

yang terkait dengan web LPH SUCOFINDO ini. 

2. Dashboard/Home/Beranda 

Gambar dibawah merupakan gambar home/dashboard/beranda anda ketika pertama 

diakses (belum menambahkan/melakukan pendaftaran regitrasi halal). 

 

  



Gambar dibawah merupakan gambar home/dashboard/beranda anda ketika sudah 

menambahkan/melakukan pendaftaran regitrasi halal. 

 
Gambar diatas berisikan info mengenai data diri anda, jumlah registrasi halal yang anda 

daftarkan atau anda buat, registrasi halal yang sedang aktif, tahapan proses registrasi 

halal yang sedang anda lakukan serta terdapat bagian menu navigasi yang ada disebelah 

kiri halaman web. 

 

Info data pengguna 

 
 

Info tahapan yang sedang/harus dilakukan 

 

 
 

 

 



Info jumlah total registrasi halal yang anda daftarkan 

 
 

Info registrasi halal yang sedang aktif/diproses 

 
 

a. Menu Navigasi 

  

Pada menu navigasi ini terdapat 4 menu utama beserta 2 submenu yang ada dalam 

menu registrasi. 

Home  

Ketika anda menekan tombol home maka anda akan masuk kedalam halaman 

dashboard/home/beranda. 

 

  



Registrasi 

Ketika anda menekan tombol registrasi maka akan tampil bagian submenu “Registrasi 

Halal” 

 

Dan jika anda sudah melakukan penambahan data registrasi halal, maka akan tampil 

submenu “Unggah Data Sertifikasi”. 

 

 

F.A.Q 

Ketika anda menekan tombol F.A.Q maka anda akan masuk ke halaman info tanya jawab 

yang berisi list pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna. 

 

Guideline 

Ketika anda menekan tombol Guideline maka anda akan masuk ke halaman yang berisi 

tentang penjelasan penggunaan web LPH SUCOFINDO. 

 

b. Edit Profile dan Ganti Password 

Bagian ini terdapat pada ujung kanan halaman web. 

 

- Jika anda menakan tombol “Edit Profile” maka anda akan masuk kedalam halaman 

untuk merubah data profile anda. 



 

Pada halaman ini anda dapat merubah data anda, lalu jika sudah diubah makan tinggal 

menekan tombol “Submit”. 

- Jika anda menakan tombol “Change Password” maka anda akan masuk kedalam 

halaman untuk merubah data profile anda. 

 

Pada halaman ini anda dapat merubah password/kata sandi yang anda gunakan, jika 

formulir tersebut sudah diisi lalu anda tinggal menekan tombol “Submit”. 

  



3. List Registrasi Halal 

 

Halaman ini merupakan halaman yang menamilkan data registrasi halal yang sudah anda 

tambahkan/daftarkan, pada contoh gambar diatas menunjukan data registrasi halal yang 

masih kosong/belum ada yang didaftarkan. Untuk menambahkan data registrasi baru, anda 

tinggal menekan tombol “Tambah Data”. 

 

Setelah tombol “Tambah Data” ditekan, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 

 

Ketika tambah data anda dapat memilih 5 jenis registrasi yang berbeda, yaitu: Industri 

Pengolahan, Restoran/Katering, Rumah Potong Hewan, Jasa, Barang Gunaan. Yang dimana 

setiap jenis registrasi memiliki formulir yang berbeda. 

1. Industri Pengolahan 



 

Pada awal bagian terdapat 
bagian data umum yang 
dimana anda akan 
memasukan data seperti  
- Jenis registrasi  
- Status registrasi 
- Nama perusahaan 
- No surat permohonan 

sertifikasi 
- No sertifikat SJH/SJPH 
- SJH/SJPH berlaku s/d 
- Jenis produk 
- Jenis badan usaha 
- Kepemilikan 
- Skala usaha 

 

- NPWP dan KTP 
- Jenis izin usaha 
- Jumlah Karyawan 
- Kapasitas produksi 

- Kelompok produk 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat kantor yang dimana 
anda akan memasukan data 
seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 



 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat pabrik yang dimana 
anda akan memasukan data 
seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 
- Status pabrik 
- Jenis fasilitas produksi 
Jika data alamat pabrik 
sama dengan alamat 
kantor, anda tinggal 
centang bagian “data sama 
dengan alamat kantor” 
 
 

 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
pemilik perusahaan dan 
penanggung jawab yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
kedua bagian tersebut 
seperti 
- Nama  
- Jabatan 
- Telepon 
- Fax 
- Email 
Jika data penanggung jawab 
sama dengan data pemilik 
perusahaan, anda tinggal 
centang bagian “data sama 
dengan pemilik 
perusahaan” 
- Sertifikat perusahaan 
- Nomor induk berusaha 

(NIB) 
 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
aspek legal lainnya 
(IUMK,IUI,SIUP,API,DLL) 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Jenis surat 
- Nomor surat 



 
 

 
 

Selanjutnya terdapat bagian 
data penyelia halal yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Nama 
- No ktp 
- No sertifikat 
- No dan tanggal SK 
- No kontak 
Pada bagian ini jika data 
penyelia halal lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Penyelia Halal” 
 

 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
data produk yang dimana 
anda akan memasukan data 
pada bagian tersebut seperti 
- Klasifikasi jenis produk 
- Area pemasaran 
- Izin edar 
- Produk lain yang di 

produksi 
- Merk/brand 
Pada bagian ini jika data 
merk/brand lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Merk/Brand” 
 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
data sistem manajemen 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Sistem manajemen 

perusahaan yang 
relevan 

- Sertifikasi 
- Proses yang 

disubkontrakkan 



- Konsultan yang 
akan/sedang 
membantu 

- Total jumlah karyawan 
- Jumlah karyawan per 

shift 
Pada bagian ini jika data 
sistem manajemen  
perusahaan yang relevan 
lebih dari 1 maka anda 
dapat menambah data 
dengan menekan tombol 
“Tambah Data Sistem 
Manajemen Yang Relevan” 
 
 

 

Lalu yang terakhir terdapat 
bagian data lokasi lainnya 
yang anda akan memasukan 
data pada bagian tersebut 
seperti 
- Nama lokasi lain 
- Alamat 
- Kota 
- Kode pos 
- Telepon 
- Fax 
- Narahubung 
Pada bagian ini jika data 
lokasi lainya lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Lokasi Lainnya” 
 

2. Restoran/Katering 

 

Pada awal bagian terdapat 
bagian data umum yang 
dimana anda akan 
memasukan data seperti  
- Jenis registrasi  
- Status registrasi 
- Nama perusahaan 
- No surat permohonan 

sertifikasi 
- No sertifikat SJH/SJPH 
- SJH/SJPH berlaku s/d 
- Jenis produk 
- Status unit usaha 
- Kepemilikan 
- Skala usaha 



 

- NPWP dan KTP 
- Jenis izin usaha 
- Jumlah Karyawan 
- Kapasitas produksi 

- Kelompok produk 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat kantor yang dimana 
anda akan memasukan data 
seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat lokasi produksi yang 
dimana anda akan 
memasukan data seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 
- Status lokasi produksi 
- Jenis fasilitas produksi 
Jika data alamat pabrik 
sama dengan alamat 
kantor, anda tinggal 
centang bagian “data sama 
dengan alamat kantor” 
 
 



 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
pemilik perusahaan dan 
penanggung jawab yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
kedua bagian tersebut 
seperti 
- Nama  
- Jabatan 
- Telepon 
- Fax 
- Email 
Jika data penanggung jawab 
sama dengan data pemilik 
perusahaan, anda tinggal 
centang bagian “data sama 
dengan pemilik 
perusahaan” 
- Sertifikat perusahaan 
- Nomor induk berusaha 

(NIB) 
 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
aspek legal lainnya 
(IUMK,IUI,SIUP,API,DLL) 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Jenis surat 
- Nomor surat 
 
 

 
 

Selanjutnya terdapat bagian 
data penyelia halal yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Nama 
- No ktp 
- No sertifikat 
- No dan tanggal SK 
- No kontak 
Pada bagian ini jika data 
penyelia halal lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Penyelia Halal” 
 



 
 

 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
kelompok usaha yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Kelompok usaha 
- Kategori 
- Jumlah cabang 
- Alamat cabang 
- Area pemasaran 
- Izin edar 
- Produk lain yang di 

produksi 
- Sertifikat lainnya 
Pada bagian ini jika data 
sertifikat lainnya lebih dari 
1 maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Sertifikat Lainnya” 
 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
data sistem manajemen 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Sistem manajemen 

perusahaan yang 
relevan 

- Sertifikasi 
- Proses yang 

disubkontrakkan 
- Konsultan yang 

akan/sedang 
membantu 

- Total jumlah karyawan 
- Jumlah karyawan per 

shift 
Pada bagian ini jika data 
sistem manajemen  
perusahaan yang relevan 



lebih dari 1 maka anda 
dapat menambah data 
dengan menekan tombol 
“Tambah Data Sistem 
Manajemen Yang Relevan” 
 
 

 

Lalu yang terakhir terdapat 
bagian data lokasi lainnya 
yang anda akan memasukan 
data pada bagian tersebut 
seperti 
- Nama lokasi lain 
- Alamat 
- Kota 
- Kode pos 
- Telepon 
- Fax 
- Narahubung 
Pada bagian ini jika data 
lokasi lainya lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Lokasi Lainnya” 
 

 

3. Rumah Potong Hewan 

 

Pada awal bagian terdapat 
bagian data umum yang 
dimana anda akan 
memasukan data seperti  
- Jenis registrasi  
- Status registrasi 
- Nama perusahaan 
- No surat permohonan 

sertifikasi 
- No sertifikat SJH/SJPH 
- SJH/SJPH berlaku s/d 
- Jenis produk 
- Status unit usaha 
- Kepemilikan 
- Skala usaha 
- Jenis usaha 



 

- NPWP dan KTP 
- Jenis izin usaha 
- Jumlah Karyawan 
- Kapasitas produksi 

- Kelompok produk 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat utama yang dimana 
anda akan memasukan data 
seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat rph/u lainnya yang 
dimana anda akan 
memasukan data seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 
- Status rph/u 
- Jenis fasilitas produksi 
Jika data alamat pabrik 
sama dengan alamat 
kantor, anda tinggal 
centang bagian “data sama 
dengan alamat kantor” 
 
 



 

 
 

Selanjutnya terdapat bagian 
pemilik perusahaan dan 
penanggung jawab yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
kedua bagian tersebut 
seperti 
- Nama  
- Jabatan 
- Telepon 
- Fax 
- Email 
Jika data penanggung jawab 
sama dengan data pemilik 
perusahaan, anda tinggal 
centang bagian “data sama 
dengan pemilik 
perusahaan” 
- Sertifikat perusahaan 
- Nomor induk berusaha 

(NIB) 
- Nomor kontrol 

veteriner 
 
 

 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
data sumber daya manusia 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Jenis data sdm 
- Nama 
- No KTP 
- No sertifikat 
- No dan tanggal SK 
- No kontak 
Pada bagian ini jika data 
sumber daya manusia lebih 
dari 1 maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Sumber Daya 
Manusia” 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
Jumlah Produksi yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Jenis hewan 
- Jumlah produksi perhari 
- Jumlah produksi 

perbulan 
Pada bagian ini jika data 
jumlah produksi lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Jumlah Produksi” 

 
 
 

 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
data sistem manajemen 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Sistem manajemen 

perusahaan yang 
relevan 

- Sertifikasi 
- Proses yang 

disubkontrakkan 
- Konsultan yang 

akan/sedang 
membantu 

- Total jumlah karyawan 
- Jumlah karyawan per 

shift 
Pada bagian ini jika data 
sistem manajemen  
perusahaan yang relevan 
lebih dari 1 maka anda 
dapat menambah data 
dengan menekan tombol 
“Tambah Data Sistem 
Manajemen Yang Relevan” 
 
 



 

Lalu yang terakhir terdapat 
bagian data lokasi lainnya 
yang anda akan memasukan 
data pada bagian tersebut 
seperti 
- Nama lokasi lain 
- Alamat 
- Kota 
- Kode pos 
- Telepon 
- Fax 
- Narahubung 
Pada bagian ini jika data 
lokasi lainya lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Lokasi Lainnya” 
 

 

4. Jasa 

 

Pada awal bagian terdapat 
bagian data umum yang 
dimana anda akan 
memasukan data seperti  
- Jenis registrasi  
- Status registrasi 
- Nama perusahaan 
- No surat permohonan 

sertifikasi 
- No sertifikat SJH/SJPH 
- SJH/SJPH berlaku s/d 
- Jenis produk 
- Status unit usaha 
- Kepemilikan 
- Skala usaha 

 

- NPWP dan KTP 
- Jenis izin usaha 
- Jumlah Karyawan 
- Kapasitas produksi 

- Kelompok produk 



 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat utama yang dimana 
anda akan memasukan data 
seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat pabrik yang dimana 
anda akan memasukan data 
seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 
- Status pabrik 
- Jenis fasilitas produksi 
Jika data alamat pabrik 
sama dengan alamat 
kantor, anda tinggal 
centang bagian “data sama 
dengan alamat kantor” 
 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
pemilik perusahaan dan 
penanggung jawab yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
kedua bagian tersebut 
seperti 
- Nama  
- Jabatan 
- Telepon 
- Fax 
- Email 
Jika data penanggung 
jawab sama dengan data 
pemilik perusahaan, anda 
tinggal centang bagian 
“data sama dengan pemilik 
perusahaan” 



 

- Sertifikat perusahaan 
- Nomor induk berusaha 

(NIB) 
 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
aspek legal lainnya 
(IUMK,IUI,SIUP,API,DLL) 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Jenis surat 
- Nomor surat 
 
 

 
 

 
 

Selanjutnya terdapat bagian 
data penyelia halal yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Nama 
- No ktp 
- No sertifikat 
- No dan tanggal SK 
- No kontak 
Pada bagian ini jika data 
penyelia halal lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Penyelia Halal” 
 

 
 
 

Selanjutnya terdapat bagian 
jasa yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Klasifikasi jenis jasa 
- Area pemasaran 
- Produk/jasa lain yang di 

produksi 



 

Selanjutnya terdapat bagian 
data sistem manajemen 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Sistem manajemen 

perusahaan yang 
relevan 

- Sertifikasi 
- Proses yang 

disubkontrakkan 
- Konsultan yang 

akan/sedang 
membantu 

- Total jumlah karyawan 
- Jumlah karyawan per 

shift 
Pada bagian ini jika data 
sistem manajemen  
perusahaan yang relevan 
lebih dari 1 maka anda 
dapat menambah data 
dengan menekan tombol 
“Tambah Data Sistem 
Manajemen Yang Relevan” 
 
 

 

Lalu yang terakhir terdapat 
bagian data lokasi lainnya 
yang anda akan memasukan 
data pada bagian tersebut 
seperti 
- Nama lokasi lain 
- Alamat 
- Kota 
- Kode pos 
- Telepon 
- Fax 
- Narahubung 
Pada bagian ini jika data 
lokasi lainya lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Lokasi Lainnya” 
 

 

  



5. Barang Gunaan 

 

Pada awal bagian terdapat 
bagian data umum yang 
dimana anda akan 
memasukan data seperti  
- Jenis registrasi  
- Status registrasi 
- Nama perusahaan 
- No surat permohonan 

sertifikasi 
- No sertifikat SJH/SJPH 
- SJH/SJPH berlaku s/d 
- Jenis produk 
- Status unit usaha 
- Kepemilikan 
- Skala usaha 

 

- NPWP dan KTP 
- Jenis izin usaha 
- Jumlah Karyawan 
- Kapasitas produksi 

- Kelompok produk 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat utama yang dimana 
anda akan memasukan data 
seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 



 

Selanjutnya terdapat bagian 
alamat pabrik yang dimana 
anda akan memasukan data 
seperti 
- Alamat 
- Negara 
- Provinsi 
- Kota 
- Telepon 
- Kode pos 
- Email 
- Status pabrik 
- Jenis fasilitas produksi 
Jika data alamat pabrik 
sama dengan alamat 
kantor, anda tinggal 
centang bagian “data sama 
dengan alamat kantor” 
 
 

 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
pemilik perusahaan dan 
penanggung jawab yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
kedua bagian tersebut 
seperti 
- Nama  
- Jabatan 
- Telepon 
- Fax 
- Email 
Jika data penanggung 
jawab sama dengan data 
pemilik perusahaan, anda 
tinggal centang bagian 
“data sama dengan 
pemilik perusahaan” 
- Sertifikat perusahaan 
- Nomor induk berusaha 

(NIB) 
 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
aspek legal lainnya 
(IUMK,IUI,SIUP,API,DLL) 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Jenis surat 
- Nomor surat 



 
 

 
 

Selanjutnya terdapat bagian 
data penyelia halal yang 
dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Nama 
- No ktp 
- No sertifikat 
- No dan tanggal SK 
- No kontak 
Pada bagian ini jika data 
penyelia halal lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Penyelia Halal” 
 

 
 

 

Selanjutnya terdapat bagian 
data produk yang dimana 
anda akan memasukan data 
pada bagian tersebut 
seperti 
- Klasifikasi jenis produk 
- Area pemasaran 
- Izin edar 
- Produk lain yang di 

produksi 
- Merk/brand 
Pada bagian ini jika data 
merk/brand lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Merk/Brand” 
 
 



 

Selanjutnya terdapat bagian 
data sistem manajemen 
yang dimana anda akan 
memasukan data pada 
bagian tersebut seperti 
- Sistem manajemen 

perusahaan yang 
relevan 

- Sertifikasi 
- Proses yang 

disubkontrakkan 
- Konsultan yang 

akan/sedang 
membantu 

- Total jumlah karyawan 
- Jumlah karyawan per 

shift 
Pada bagian ini jika data 
sistem manajemen  
perusahaan yang relevan 
lebih dari 1 maka anda 
dapat menambah data 
dengan menekan tombol 
“Tambah Data Sistem 
Manajemen Yang Relevan” 
 
 

 

Lalu yang terakhir terdapat 
bagian data lokasi lainnya 
yang anda akan memasukan 
data pada bagian tersebut 
seperti 
- Nama lokasi lain 
- Alamat 
- Kota 
- Kode pos 
- Telepon 
- Fax 
- Narahubung 
Pada bagian ini jika data 
lokasi lainya lebih dari 1 
maka anda dapat 
menambah data dengan 
menekan tombol “Tambah 
Data Lokasi Lainnya” 
 

Jika anda sudah selesai menambahkan data, maka tampilan list registrasi halal akan seperti 

ini: 



 

Ketika anda baru saja menambahkan data baru maka akan tampil seperti diatas. 

• Mengaktifkan Data Baru 

Dengan status yang belum aktif, jika anda ingin mengaktifkan data baru tersebut menjadi data 

aktif/yang akan diproses maka anda tinggal menekan tombol “aktifkan” yang berwarna hijau  

 

 

• Detail Data 

Dan jika anda ingin melihat detail data yang sudah didaftarkan, maka anda dapat menekan 

tombol “Pilih Aksi” lalu pilih “Detail Data” 

 

 

Maka halaman yang akan tampil sebagai berikut 

Data Baru 



 

• Unggah Data Sertifikasi 

Setelah mengajukan data baru, admin akan menganti status proses menjadi “Melengkapi 

Berkas” dan akan mengirim anda notifikasi email untuk melengkapi berkas. 

 

Email: 

 

Untuk proses melengkapi berkas anda dapat mengunggah data sertifikasi, terdapat tombol 

di bagian menu navigasi di sebelah kiri lalu anda tinggal menekan “Unggah Data Sertifikasi”. 

 

Jika sudah ditekan maka akan tampil halaman berikut: 



 

 

 



 

Pada halaman ini anda akan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan seperti dokumen, 

data fasilitas, data servis, dan data kuesioener SJPH. Untuk data dokumen, besaran maksimal 

file yang dapat di unggah adalah 2MB dan dapat diupload satu persatu. 

 

Jika sudah terunggah semua, anda dapat melihat data yang anda unggah sebelumnya dengan 

menekan tombol “Unduh“untuk memastikan benar tidaknya file yang telah diunggah. 

Jika sudah diunggah semuanya, anda tinggal menunggu verifikasi berkas yang akan dilakukan 

oleh admin. Admin akan memeriksa satu persatu berkas yang anda kirim, jika ada berkas 

yang tidak sesuai maka admin akan memberitahukan data mana yang tidak sesuai dan apa 

ketidak sesuaian nya. Dan anda harus memperbaiki dan mengupload ulang berkas yang tidak 

sesuai tersebut. 



 

Jika semua berkas sudah sesuai dan dikonfirmasi oleh admin, maka proses akan masuk 

kedalam tahap “Akad” 

 

• Akad 

Pada tahap akad setelah admin mengupload berkas akad, anda akan menerima email yang 

akan mengingatkan anda untuk mengunggah berkas akad yang sudah/akan anda tanda 

tangani 

 

 

Untuk mendownload dan mengunggah berkas, anda dapat menekan tombol “Pilih Aksi” lalu 

pilih “Kontrak Akad” 

 



Lalu tampilannya akan seperti ini 

 

Untuk mendownload kontrak akad yang sudah diupload oleh admin, anda bisa menekan link 

url yang ada pada kolom “Kontrak Akad” 

 

 

Jika sudah didownload, anda dapat mencetak berkas tersebut lalu menandatangani berkas 

tersebut. Setelah itu anda dapat mengupload berkas yang sudah ditandatangani tersebut 

dihalaman yang sama ketika anda mendownload berkas. 

Dengan cara menekan tombol “Telusuri” yang ada pada baris Upload Kontrak Akad lalu pilih 

berkas yang akan diupload. 

 



Setelah itu tekan tombol “Konfirmasi” untuk mengirimkan data berkas yang anda sudah 

tanda tangani. Jika sudah dikirim, maka status proses akan berubah menjadi “Menunggu 

Konfirmasi Akad” yang akan dilakukan oleh admin. 

 

Jika kontrak akad gagal/tidak sesuai, admin akan memberitahukan kepada anda melalui 

email untuk mengupload ulang berkas. 

 

 

Jika anda sudah mengupload ulang kembali, maka admin akan mengecek kembali berkas 

yang anda kirim. Dan jika berkas tersebut sudah sesuai maka admin akan mengkonfirmasi 

berkas kontrak tersebut dan akan mengirim notifikasi email bahwa berkas akad terkonfirmasi 

serta proses pun akan masuk ke tahap “Pembayaran”. 

Email kontrak akad terkonfirmasi: 

 

Email untuk menyelesaikan pembayaran tahap 1: 



 

 

• Pembayaran Tahap 1 

 

Pada proses ini anda diharuskan membayar ke no rekening yang sudah ditentukan 

(2210195632 a.n PT SUCOFINDO PERSERO (Bank BNI Syariah)) dalam tenggang waktu yang sudah 

diberitahukan di pesan email yang anda dapatkan. Dan jika sudah membayar anda dapat 

mengupload bukti pembayaran/transfer melalui halaman website dengan menekan tombol 

“Pilih Aksi” lalu anda pilih “Pembayaran”. 

 

Maka akan tampil halaman seperti berikut 



 

Pada proses ini anda dapat mengunggah berkas bukti pembayaran dengan menekan tombol 

“Telusuri” dan pilih berkas yang akan anda kirimkan. 

 

Lalu tekan tombol “Konfirmasi” untuk mengirimkan berkas tersebut. Lalu setelah itu status 

proses akan berubah menjadi Menunggu Konfirmasi Pembayaran yang akan dilakukan oleh 

admin. 

 

Jika berkas tidak sesuai atau berkas yang dikirimkan rusak maka admin akan mengirimkan 

email kepada anda untuk mengupload ulang berkas yang benar. 

 

Selain itu, jika saja terjadi kondisi ketika berkas yang dikirimkan anda menunjukan adanya 

kekurangan biaya atau kelebihan biaya maka admin akan mengirimkan pemberitahuan pada 

email anda. 

Pembayaran Kurang 



 

 

Ketika nominal pembayaran kurang, anda dapat membayarkan kekurangan nominal sesuai 

dengan yang ada pada email yang telah dikirimkan. Lalu setelah itu anda dapat mengupload 

ulang bukti pembayaran yang baru. 

Pembayaran Lebih 

 

Ketika nominal pembayaran lebih, nominal yang lebih tersebut akan dikirimkan kembali ke 

rekening anda dalam kurun waktu tertentu. Lalu setelah itu proses akan dilanjutkan ke tahap 

proses audit tahap 1. 

 

• Proses Audit Tahap 1 

 



Pada proses ini akan dilakukan audit tahap 1 oleh tim Auditor Halal SUCOFINDO terkait 

dokumen persyaratan yang telah diunggah pelanggan. Setelah tahap ini selesai maka proses 

akan dilanjut ke pembayaran tahap 2. 

• Pembayaran Tahap 2 

Pada proses ini jika nominal pembayaran keseluruhan dibawah 50 juta, maka proses 

pembayaran tahap 2 ini akan dilewati yang nantinya akan dilanjut ke proses audit tahap 2. 

Pada proses pembayaran, jika besaran nominal <= 10 juta maka proses pembayaran hanya 

dilakukan pada proses pembayaran tahap 1. Jika besaran nominal >10 juta dan nominal < 50 

juta maka proses pembayaran akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pembayaran tahap 1 dan 

pelunasan. Namun jika total nominal pembayaran >=50 juta maka proses pembayaran dibagi 

menjadi 3 tahap, pembayaran tahap 1, pembayaran tahap 2, dan pembayaran tahap 3 

(pelunasan). 

Dan tahapan setiap pembayaran sama halnya pembayaran tahap 1. 

• Proses Audit Tahap 2 

Email masuk ke proses audit tahap 2: 

 

Jika pembayaran tahap 2 telah dilakukan atau dilewati, maka proses akan masuk ke proses 

audit tahap 2 yang akan dilakukan oleh tim Auditor Halal SUCOFINDO yang akan melakukan 

audit produk di lapangan. 

• Pelaporan Audit Tahap 2 

 

Pada tahap ini jika audit tahap 2 sudah dilakukan maka pada proses ini akan mengeluarkan 

output pelaporan audit tahap 2 dan berita acara audit tahap 2 yang nantinya akan di unggah 

oleh admin, sehingga pengguna dapat melihat laporan beserta berita acara audit tahap 2. 

Setelah pengguna membaca dan melihat laporan dan berita acara tersebut, pengguna 



mengkonfirmasi bahwa laporan sudah dibaca dan disetujui. Dengan menekan tombol “Pilih 

Aksi” lalu pilih “Report Audit dan Berita Acara”. 

 

Setelah itu akan tampil tampilan berikut : 

Email laporan audit tahap 2: 

 

 

Pada email ini pengguna dapat megunduh berkas laporan beserta berita acara. 



 

Pada halaman ini, pengguna dapat mengunduh berkas laporan beserta berita acara. Jika 

pengguna sudah membaca dan setuju, pengguna dapat menekan tombol “Konfirmasi” agar 

proses dapat dilanjutkan. Jika sudah di konfirmasi, maka proses akan dilanjutkan kedalam 

proses Tinjauan Hasil Audit. 

• Tinjauan Hasil Audit 

 

Pada proses ini tim tinjauan membahas hasil audit tahap 1 dan tahap 2. 

• Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

 

Pada proses ini BPJPH memeriksa laporan dan rekomendasi ke komisi fatwa MUI untuk 

diputuskan kehalalannya. BPJPH meneruskan laporan dan rekomendasi ke komisi fatwa MUI 

untuk diputuskan kehalalannya. 

• Proses Sidang Fatwa 

 

Email sidang fatwa dalam proses: 

 



Komisi fatwa MUI melakukan proses siding untuk menetapkan keputusan kehalalan. 

• Pelunasan 

 

Pada proses ini pengguna akan melakukan pelunasan, terutama untuk yang memiliki total 

nominal diatas 10 juta. Jika nominal total kurang dari 10 juta, proses pelunasan tidak akan 

dilakukan.  

Untuk melakukan pelunasan, anda bisa menekan “Pilih Aksi” lalu memilih “Pelunasan” 

 

Maka akan tampil tampilan sebagai berikut: 

 

Pada proses ini, pengguna akan mengunggah berkas bukti pelunasan pada baris “Upload 

Bukti Pelunasan” lalu menekan tombol “Telusuri” dan pilih berkas yang akan diunggah. Lalu 

klik tombol “Konfirmasi” untuk mengirimkan berkas tersebut. 

 

Jika sudah terkirim, pengguna akan menunggu konfirmasi yang akan dilakukan admin. Sama 

seperti pembayaran tahap 1, pada tahap ini pun terdapat 3 kemungkinan yaitu pelunasan 

gagal yang berarti berkas tidak sesuai atau rusak, nominal pelunasan kurang yang berarti 

nominal tidak sesuai/kurang dari nominal yang sudah ditentukan, dan nominal pelunasan 

lebih yang berarti nominal yang dikirimkan melebihi yang seharusnya dan nantinya nominal 



lebih tersebut akan dikirimkan kembali ke pengguna. Jika sudah berhasil, maka admin akan 

mengirimkan berkas invoice kepada pengguna dan proses pun akan masuk ke proses 

penerbitan sertifikasi. 

 

 

Email proses penerbitan sertifikasi: 

 

4. F.A.Q 

Pada halaman ini anda dapat melihat berbagai informasi yang sering ditanyakan yang terkait 

dengan web LPH SUCOFINDO ini. 



 

Unggah Data Sertifikasi 

 

Kaji Ulang Permohonan 

 

Pembayaran Akad 

 

Audit Tahap 1 



 

Penjadwalan Audit Lapangan 

 

Audit Tahap 2 

 

Tinjauan Hasil Audit 

 

Keputusan Hasil Pemeriksaan 

 

BPJPH Memeriksa Laporan Dan Rekomendasi 

 

BPJPH Meneruskan Laporan Dan Rekomendasi 

 

Keputusan Halal/Haram 

 

Komisi Fatwa MUI Menyerahkan Keputusan 



 

Sertifikat Halal 

 

5. Guideline 

Pada halaman ini anda dapat melihat gambar informasi flow registrasi halal beserta 

guideline terkait dengan web LPH SUCOFINDO ini. 

 


