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KERANGKA ACUAN KEGIATAN 
 

 

LATAR BELAKANG 

 
Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal untuk produknya 

memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai Standar HAS 

23000 dari LPPOM MUI. Sistem ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi kehalalan 

produk yang dihasilkan.  

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. 

Sejak diluncurkan pertama kali pada Mei 2012 hingga saat ini, CEROL SS-23000 telah 

terbukti mempermudah proses sertifikasi sehingga proses sertifikasi halal lebih cepat dan 

efisien. Untuk meningkatkan pelayanan dalam sertifikasi halal, LPPOM MUI telah 

meluncurkan User Manual untuk perusahaan yang dapat langsung diakses oleh perusahaan. 

Oleh karena itu, dalam rangka mensosialisasikan penggunaan User Manual dan 

simulasi/praktek langsung penggunaan aplikasi CEROL-SS23000 tersebut, maka LPPOM 

MUI Provinsi Bali akan mengadakan Pelatihan SJH sesuai HAS 230000 dan CEROL-

SS23000 untuk perusahaan di Provinsi Bali. 

 

PESERTA 

Anggota tim manajemen halal perusahaan atau bagian lain yang terkait dengan pengurusan 

input data dalam proses sertifikasi halal di perusahaan. 

 

 

TUJUAN 

Peserta memahami tahapan proses sertifikasi halal, mampu dalam pembuatan Sistem 

Jaminan Halal (SJH) dan menggunakan program aplikasi CEROL-SS23000 untuk 

perusahaan. 

 

 

WAKTU DAN TEMPAT 

Pelatihan ini diselenggarakan pada : 

Hari dan tanggal : Sabtu, 8 April 2017 

Waktu  : 08.00 wita – Selesai 

Tempat        : HARRIS Hotel and Conventions Denpasar 

Alamat  : Jl. Cokroaminoto 23-25, Ubung, Denpasar 

 

Pendaftaran peserta terakhir tanggal 3 April 2017. 

  

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BALI 
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN,  

OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA ( LPPOM ) 
 

Sekretariat : Jl. Pulau Menjangan no. 28 Denpasar 80114 , telp : ( 0361 ) 238079, fax : ( 0361 ) 238079 
website : www.halalmuibali.or.id  email : lppom_bali@yahoo.com 

 

LPPOM MUI 

PROV. BALI 

https://www.baidu.com/link?url=MYS0eUedu-rLUvhM2NoBKH2dHWI9GjVyqTkT_sVUIoMnUx5tIHs-L-nw3bJ-nJsQrjfk_ZjcU2YfYNpEONRdueRCMcoQ0wwYLEs8QpHgvVLDiFP_GvhWQvwtJO7fMZvddYHRdd7peALywEmnvrdCA_&wd=&eqid=80973d540016b5d40000000458cd4237
http://www.halalmuibali.or.id/
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BIAYA PELATIHAN 

Biaya pelatihan Rp. 500.000/peserta. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank.  

Biaya pelatihan tersebut sudah termasuk modul pelatihan, sertifikat, dan konsumsi. 

 

Pembayaran dapat dilakukan melalui: 

 

Bank Syariah Mandiri 

Cabang Denpasar – Bali 

A/n: LPPOM MUI PROVINSI BALI 

No. Rek: 7012255548 

Kode bank: 451 

 

Note: 

• Setiap peserta diharapkan membawa laptop untuk praktek/simulasi pengguna 

aplikasi CEROL-SS23000. Jika memiliki modem harap dibawa untuk mengurangi 

beban jaringan internet di lokasi pelatihan. 

• Untuk kepentingan simulasi input data, peserta diharapkan membawa file-file 

softcopy data terkait (seperti: bahan, alur proses) dan dokumen lain yang menunjang 

proses sertifikasi halal. Ukuran file, maks. 8MB/file. 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut silakan menghubungi: 

LPPOM MUI BALI 

Jl. Pulau Menjangan No.28 Denpasar 

Telp (0361) 238079 

http://www.halalmuibali.or.id 

 

 

Contact person: 

Djoko  : 087861142843 / 08176428463 

E-mail : rudyantodjoko@gmail.com   

Ardi  : 08993191917 

E-mail : zarrah_muzambil@yahoo.co.id 
 


