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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
senantiasa mencurahkan rahmat dan kar.unia-Nya sehingga 
buku Modul Pelatihan Auditor Internal Halal ini dapat 
di terbi tkan. 

Buku Modul Pelatihan Auditor Internal Halal ini 
diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat 
Jenderal Birnbingan Masyarakat Islam d'Y1 Penyelenggaraan Haji 
dengan maksud memberikan inforrnasi, pengetahuan para 
pelaku usaha, konsurnen, jajaran Departernen Agarna dan sektor 
terkait terhadap penyebaran inforrnasi Sekitar Sistern Jaminan 
Halal dan Sertifikasi Halal. 

Buku ini mernuat tentang panduan auditor halal yang 
berkaitan dengan sistern sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia. 

Dengan dernikian para pelaku usaha akan dapat 
rnernperoleh keterangan tentang tata cara sertifikasi halal serta . 
verifikasi prod uk halal. 

Akhirnya karni rnengucapkan terirnakasih yang sebesar
besarnxa kepada sernua pihak yang telah memberikan baptuannya 
untuk terwujudnya buku ini sehingga dapat terbit tepat pada 
waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa rnemberkati usaha baik 
kita sernua. 

Amiin 

_Direktur U rusan Agama Islam 





SAMBUT AN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKATISLAM DAN 

PENYELENGGARAAN HAJI 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT 
saya menyambut gemhira atas diterbitkanya buku Pelatihan 
Auditor Internal Halal. Buku ini merupakan hasil jerih payah 
sebuah tim penyusun yang telah berkerja keras sehingga 
hasilnya dapat disajikan dihadapan para pembaca yang 
budiman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan 
set:inggi-tingginya atas keberhasilan itu dan semoga menjadi 
amal jariyah. 

Buku ini memiliki makna yang cukup penting dalam upaya 
meningkatkan pengetahuan auditor produk halal, pelaku usaha, 
para konsumen dan sektor terkait tentang arti penting dari 
jaminan produk halal. Sejak diterbitkannya Undang-Undang 
RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-ndang 
RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang RI 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 
Instruksi Presiden Nomor 2Tahun1991 Tentang Peningkatan 
Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan 
Olahan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 
Tentang Label Halal dan Iklan Pangan)maka kehalalan 
makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang 
semua hanya diatur dalam kitab fiqh kini diatur dalam undang
undang dan peraturan pemerintah yang merupakan paradigma 
baru dalam pengaturan kehalalan produk. Dengan demikian 
maka mulai sat ini telah terjamin adanya kepastian hukum dan 
perlindungan terhadap konsumen maupun produsen atas 
kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk 
halal lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan 
paradigma tersebut, jaminan kepastian hukum halal hasil 
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produksi dan perlindungan tcrhadap konsumcn rnaupun 
prod usen selain menjadi tanggung jaw ab pribadi dan Ulama, 
juga menjadi tanggung jawab pen1erintah yang dian1anatkan 
kepada Departemen Agama. 

Dalam perken1bangan selanjutnya kehalalan suatu produk 
juga diatur dalam Codex, suatu organisasi dunia yang mengatur 
sis tern perdagangan in temasional. Deng an demikian kehalalan 
produksi makanan, minuman, obat dan kosmetika dan produk 
halal lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam 
tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan 
intemasional. · 

Dengan adanya ketentuan tersebut kini negara-negara 
produsen walaupun bukan negara yang berpenduduk muslim 
dalam jumlah besar telah menerapkan sistem produksi halal 
untuk memenuhi pangsa pasar ekspornya. Dengan demikian 
maka Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar 
did unia perlu memacu diri agar jangan sampai tertinggal dalam 
mengembangkan manajemen dan sistem produksi halal, bahkan 
diharapkan menjadi pelopor terdepan dalam mengemhang
kannya. 

Untuk itu maka buku Pelatihan Auditor lnten1al Halal yang 
ada ditangan pembaca ini sangat bermanfaat dalam 
men1berikan pemahaman segenap jajaran Departemen Agama 
dan sektor terkait lainnya dalam meningkatkan kemampuan 
pelaku usaha untuk melaksanakan sistem-produksi halal, yang 
pada gilirannya akan meningkatkan omset produksi nasional 
dan ekonomi negara kita. 

Demikian sambutan saya dalam penerbitan buku ini, 
semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha bail< kita semua. 



MODUL PELATIHAN AUDITOR I INTERN ALHALAL 

DAFTAR ISi 

Hal am an 

KATAPENGANTAR I 

KAT A SAMBUf AN ......................................................... 111 

DAFfARISI 

SESI I 

SESI II 

SESI III 

SESI IV 

SESI V 

SESI VI 

SESI VII 

PRE TEST ............................................... . 
PERT ANY AAN SESI I ......................... . 

DIN AMIKA KELOMPOK ...................... . 

KEBIJAKAN DAN STRA TEGI 
PEMBINAAN JAMINAN PRODUK 

v 

1 
3 

4 

HAI....A.L .................................................... 8 

PERA TURAN PERUNDANG-UNDANG 
AN TENT ANG PEMBINAAN PROD UK 
liALA.L ........................................ ~............ 24 

JAMIN AN SISTEM PRODUK HALAL .. 35 

FAJ"\l\TA I-IALAL .................................... . 50 

SERTIFIKASI DAN LABELISASI 
PROD UK HALAL ................. ................. 59 



Ha la man 

SESI VIII : PEMBINAAN,PENGAWASANDAN 
KOORDINASI PRODUKSI HALAL 81 

SESI IX : KETENTUAN PRODUK HALAL 

SESI X 

SESl XI 

SESI XII 

SESI XIII 

SESI XIV 

MEN UR UT SY ARIA T ISLAM . .. ...... .. .. . . 8 7 

BAHAN PRODUKSI HALAL, HARAM 
SERT A PEMERIKSAAN LABORATORIUM 
HALAL . .................................................. 130 

TAT A CARA PEMERIKSAAN PRODUK 
HALAL ................................................... ~32 

PRAKTEK PEMERU<SAAN PRODUKSI 
HALAL .. .. ............................................... 24_3 

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT 257 

POST TEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 261 
PERT ANY AAN SESI XIV ....................... 263 

TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN AUDITOR 
INTERNAL HALAL ... ......................... ........................... 264 



Sesi I 

PRETEST 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta dapat menguji pengetahuan teknis mereka 
tentang PRODUK HALAL dan pola-pola pengedaran
nya. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat rnengukur pengetahuan dasar yang 

dirnilikinya rnengenai PRODUK HALAL melalui pre
test. 

b. Peserta dapat rnelihat kembali pengetahuan dasar yang 
dimilikinya mengenai PRODUK HALAL dengan cara 
melakukan post ~est. 

c. Peserta dapat rnengungkapkan pendapat mengenai 
PRODUK HALAL dari sudut pandang keagamaan. 

B. ·METODE PEMBELAJ ARAN 
Pengisian n1ateri pre dan post test. 

C. WAKTU 
1 (Sa tu) jam peJajaran@ 45 menit. 

D. PERALATAN PEMBELAJARAN 
1. Kertas soal pre dan post test 
2. Pensil/ pulpen. 



E. PROSES PEMBELAJARAN 
1. _Sambil membagikan kertas soal pre dan post test, 

fasilita tor menjelaskan pada pesert:a bahwa mereka akan 
dicoba untuk mengetest pengetahuan dasar mereka 
tentang PRODUK HALAL. 

2. Fasilitator meminta setiap peserta mengisi semua 
pertanyaan yang tersedia di dalarn lembar soal. 

3. Di samping itu, fasilitator juga harus menerangkan 
ten tang perlunya pengetahuan dasar PROD UK HALAL 
dalam rangka keterlibatan mereka dalam melakukan 
pembinaan dan pemeriksaan PROD UK HALAL. 

4. Kegiatan ini selesai sampai setiap peserta telah mengisi 
semua pertanyaan yang tertulis dalam lembar soal. 



PERT ANY AAN SESI I 

1. Apakah yang disebut dengan pangan halal dan haram. 
2. Sebutkan ma_kanan dan minuman yang halal. 
3. Sebutkan makanan dan minuman yang haram. 
4. Bangkai apa saja yang halal dimakan? 
5. Darah apa saja yang halal dimakan? 
6. Apakah yang disebut dengan najis? 
7. Sebutkan macam-macam najis. 
8. Apakah yang disebut dengan produksi pangan ha·lal? 
9. Apakah yang disebut dengan pengawasan pangan halal? 
10. Sebutkan syarat-syarat penyembelihan menurut Syari'at 

Islam? 
11. Bagaimana adab penyembelihan yang baik. 
12. Sebutkan peralatan-peralatan dalam proses produksi 

pangan yang dapatmempengaruhi keharaman pangan. 
13. Bagaimana penyin1panan produk halal yang baik? 
14. Bagainlana proses produksi yang tidak haram? 
15. Sebutkan bahan-bahan penunjang produksi pangan ! 
16. Bagain1ana cara pcnyajian, pendistribusian dan p('ngedaran 

pangan supaya tetap halal ! 
17. Siapa saja yang terlibat dalan1 pengawasan produksi 

pangan halal ? 
18. Jelaskan ten tang prosesi pangan halal/ titik kritis yang dapat 

ter kontaminasi haram. 



Sesi II 

DIN A MIKA KELOMPO~ 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta dapat berhubungan, mengenal dengan akrab 
dan nyaman antara satu dengan lainnya. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta merasa santai tapi serius. 
b. Peserta berani mengungkapkan identitas diri dan 

perasaannya kepada kelompok. 
c. Peserta mengenal peserta lain dalam kelompok. 
d. Peserta mampu berbicara di depan peserta lain. 
e. Peserta dapat bekerjasama satu dengan lainnya. 
f. Seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif tanpa ada 

beban mental. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Pern1ainan perorangan dan permainan kelompok. 

C. WAKTU 
2 (dua) jam pelajaran@ 45 menit. 

D. PERALATAN PEMBELAJARAN 
1. Kertas berwarna merah, kuning, hijau, putih, coklatdan 

sebagainya. 
2. Pensil. 
3. Pisau. 



E. TATA RUANG 
Seluruh peserta duduk dan a tau berdiri dengan kursi diatur 
dalam bentuk melingkar tanpa meja, fasilitator berdiri 
ditengah-tengah peserta. 

F. PROSES PEMBELAJ ARAN 
1. Warna dan Karakter 

a. Sambil membagikan kertas dan pensil, fasilitator 
menjelaskan pada peserta bahwa mereka akan 
dilibatkan dalam satu kegiatan yang akan 
men1bantu mereka untuk saling mengenal satu 
sama lain. 

b. Fasilitator ni.eminta setiap peserta menuliskan narna 
mereka pada sehelai kertas, warna yang menurut 
mereka cocok dengan kepribadian mereka, serta isu 
yang mereka anggap penting. 

c. 10. menit berikutnya, fasilitator meminta setiap 
orang untuk 111en1perkenalkan diri ni.ereka dengan 
1nenycbut nani.a, warna dan isyu yang mereka rasa 
p<. .. nting. Pada saat n1en1perk<. .. nalkan diri, setiap 
orang harus n1cnyan1paikan alasan mereka secara 
terang dan jclas mcngapa mereka mengidentifi
kasikan diri mereka dengan warna tersebut dan 
mengapa mereka merasa isyu tersebut penting. 

d. Kegiatan ini selesai sampai setiap orang dalan1 
kelom pok selesai n1em perkenalkan diri rnereka 
melalui nama, warna dan isyu (fasilitator dapat 
menanggapi apa yang disampaikan oleh peserta 
untuk menghidupkan suasana). 

e. Sebagai variasi, fasilitator dapat n\erninta setiap 
peserta ni.engidentifikasi diri mereka dengan figur 
tokoh tertentu (Nasional, Internasional), makanan, 
bintang film, dan lain-lain; 



2. Permainan Label 
a. Fasilitator membagikan kertas, peniti/jarum, pensil. 
b. Setiap peserta diminta menulis nama mereka, apa 

yang mereka sukai dan yang tidak disukai pada 
kertas yang dibagikan. 

c. Kertas tersebut dicAhtumkan pada dada mereka, 
pad a saa t mereka berkeliling untuk mencari teman 
berdiskusi. TulisCt;n nama pada kertas membantu 
mereka untuk memulai pembicaraan dengan teman 
diskusinya. 

d. Waktu untuk berdiskusi dengan setiap teman 
dibatasi, sehingga setiap anggota mempunyai 
kesempatan untuk mencari teman baru dan 
berdiskusi dengan lebih dari satu anggota dalam 
kelompok. 

e. Fasilitator membantu diskusi peserta yang 
membutuhkan waktu lama untuk mencari teman. 

f. Topik yang didiskusikan seputar latar belakang 
masing-masing peserta. 

3. Permainan Hukuman 
a. Peserta duduk membentuk lingkaran. 
b. Fasilitator memerintahkan peserta untuk berhitung 

dari angka 1 sampai sebanyak peserta (misalnya 30). 
c. Kemudian hitungan dibalik dari 30.-1 (kembangkan 

lcbih lanjut). 
d. Yang salah mendapat hukuman, yang jenis 

hukumannya ditentukan panitia bersama oleh 
peserta. 

4. Permainan Mencari Pasangan 
a. Peserta diminta berhitung dari 1-5. 



b. Masing-masing peserta mengingat nomor dirinya 
sencliri. 

c. Peserta dikelompokkan berdasarkannomor. 
d. Masing-masing anggota kelompok berkenalan 

secara mendalam. 
e. Seluruh peserta dikumpulkan menjadi satu 

kelompok besar (bebas). 
f. Masing-masing peserta memperkenalkan teman 

yang sudah dikenal sehingga seluruh peserta dapat 
dikenalkan. 



Sesi III 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

PEMBINAAN JAMINAN PRODUK HALAL 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta mengetahui dan memahami mengenai 
kebijaksanaan pembinaan prod uk halal, baik pada 
tingkat global, Nasional maupun pada tingkat 
Departemen Agama. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat menjelaskan kebijaksanaan 

pembinaan produk halal di Departemen Agama. 
b. Peserta dapat menjelaskan kebijaksanaan 

prod uk halal yang ada pada tingka t nasional 
(Keppres, Kebijaksanaan dan Strategi Nasional). 

c. Peserta mampu mengembangkan program
program pembinaan produk halal yang sesuai 
dengan kebijakan serta strategi nasionaL 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam 
rnenyampaikan topik kebijakan ini hendaknya· 
rnenggunakan pendekatan nasional melalui metode 
ceramah dan tanya jawab serta diskusi pleno a tau kelompok. 

C. WAKTU 
2 (dua) jam pelajaran@45 menit. 



D. PERALATANPEMBELAJARAN 
Peralatan yang diperlukan untuk pembelajaran meliputi: 
a. Barang cetakan (buku pedoman, dasar-dasar hukum). 
b. Ruang kelas. 
c. OHP /Transparan/Slide. 
d. Kertas dan ala t tulis. 
e. Dan lain-lain disesuaikan dei.gan situasi dan kondisi 

pelaksanaan. 

E. TATA RUANG 
a. Pada kelas pleno, ruangan diatur menyerupai huruf 

0 U" menghadap papan tu.lis. 
b. Pada kelas kelompok, susunan kursi di ruangan diatur 

rnenyerupai lingkaran-lingkaran masing-masing 
sebanyak 5-7 orang (kursi). 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Kelas Pleno 

a. Fasilitator menjelaskan kebijaksanaan dan strategi 
global nasional, maupun Departemen Agama 
kepada peserta, menggunakan OHP a tau slide yang 
tersedia. 

b. Selama cerarnah peserta rnernpunyai kesempatan 
untuk meminta penjeJasan Iebih Ianjut tentang bagi 
berbagai hal yang belun1 jelas bagi mereka. 

c. Fasilitator n1enjelaskan pembinaan produk halal di 
Departemen Agama. 

d. Fasilitator diminta ni.engembangkan program-pro
gra.n-1 pc~binaan pembinaan produk halal sesuai 
dengan kebijakan serta strategi nasional. 



2. Kelas Kelon1pok 
a. Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 5 - 6 orang. 
b. Kepada masing-n"lasing kelompok diminta untuk 

merencanakan progran"l yang sesuai dengan 
kebijaksanaan serta strategi nasional Departemen 
Agan"\a yang dapat mereka laksanakan di tempat 
n"lereka rnasing-masing. 

3. Kelas Pleno 
a. Masing-rnasing kelompok diminta untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok mereka dalam 
pleno. 

b. Hasil penyajian kelon"lpok disusun rnenjadi hasil 
program pleno. 

c. Masing-n'lasing kelompok dibagikan kertas kosong 
untuk rnenulis rencana program mereka. 



BAHAN BACAAN PESERTA 

A. Latar Belakang 
Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Non1or 7 Tahun 
1996, Peraturan Pen1erintah Nornor 69 Tahun 1999 dan 
peraturan pelaksanaan lainnya tanggung jawab kehalalan 
produk makanan, n1inun1an, obat, kosn1etik dan produk 
lainnya yang tadinya rnerupakan tanggung jawab individu 
dan tokoh agama sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
Pemerintah. 
Terlebih lagi setelah diterbitkannya Undang-Undang 
Nornor 22 Tahun 1999 Tentang Otonorni Daerah, n1asalah 
yang berkaitan dengan agarna tidak diotomikan tetapi 
diurus oleh pemerintah pusa t, dalam hal ini Departen1en 
Agama. 
Berdasarkan Instrl:lksi Presiden RI Noni.or 2 Tahun 1991 
tentang Peningkatan Pen1binaan dan Pengawasan Produksi 
dan Peredaran l\1akanan Olahan antara lain dinyatakan 
bahwa n1asyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan 
peredaran n1akanan, n1inun1an, obat, dan kosn1etik yang 
tidak n1emenuhi syarat-syarat terutama dari segi nlutu dan 
keyakinan agan1a. 
Undang-Undang Non1or 7 tahun 1996 tentang Produk, 
pasal 30 ayat 2, n1enyebutkan bahwa perusahaan n1en1ual 
keterangan sekurang-kurangnya antara lain mengenai halal. 
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No1nor 69 Tahun 
1999 antara lair·. dinyatakan bahwa Menteri Agarna 
rnen1punyai kewenangan untuk n1enetapkan pedon1an dan 
tata cara pen1eriksaan terhadap pernyataan (keterangan/ 
tu lisan) halal. 



Dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pernerintah tersebut 
menyatakan bahwa seliap orang yang rnernproduksi atau 
ni.emasukkan produk yang dikemas ke dalarn wilayah In
donesia untuk diperdagangkan dan rnenyatakan bahwa 
produk tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab 
a tas kebenaran pernya taan terse but dan wajib 
mencantun1kan keterangan atau tulisan halal pada label. 
Sedangkan pada ayat 2 dinyatakan bahwa pernyataan 
tentang halal sebagai din1aksud dalarn ayat 1 rnerupakan 
bagian yang terpisahkan dari label. 
Selanjutnya pada Pasal 11ayat1 dinyatakan bahwa untuk 
mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana 
dimaksud pasal 10ayat1, setiap orang yang mernproduksi 
a tau meni.asukkan produk yang dikernas ke dalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan 
terlebih dahulu produk terse but pada lembaga pemeriksa 
yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan y~ng berlaku. Selanjutnya pada ayat 
2 dinyatakan bahwa pemeriksaan.sebagaimana dirnaksud 
ayat 1 dilaksanakan berdasarkan pedornan dan tata cara 
yang ditetapJ:<an oleh Menteri Agarna dengan 
memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga 
keagani.aan yang memiliki kon1petensi di bidang tersebut. 
Berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah 
tersebut Menteri Agama telah menerbitkan Keputusan 
Noni.or 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pe1neriksaan dan Penetapan Produk Halal, Nomor 519 
Tahun 2001 tentang Penunjukkan Perum Peruri Sebagai 
Pc·laksan~' PL~ncelnkan Label Halal. Keliga KMA tersebut 
digugat oleh lvlonopoly Wach, dan masuk perkara ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Berdasarkan 
Putusan Pengadilar1 Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 039/ 
G.TUN/2002/PTUN/JKT n1enetapkan bahwa gugatan 
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penggugat tidak dapat diterin1a (Niet Onvankelijk 
Verklaard). Berdasarkan putusan tersebut Monopoly Wach 
nail< banding, dan kembali Pengadilan Tinggi mernenangkan 
Menteri Agan1a. 
Dengan berkembangnya teknologi pengolahan n1akanan, 
minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya serta 
mengambil pelajaran dari kasus lemak babi, kasus mie 
instan, kasus sabun mandi, kasus penyedap masakan, yang 
diduga kuat rnengandung unsur haram masyarakat yang 
beragan1a Islan1 n1enjadi sensitif dan sangat selektif dalam 
memilih produk yang halal dan toyib. Mereka hanya 
mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar
benar halal dengan jan1inan tanda halal yang diakui 
pemerintah karena konsun1en Indonesia n1ayoritas 
bcragani.a Islan1. 
Sertifikasi dan labelisasi halal yan.g selani.a nu dilakukan baru 
ni.enjangkau sebagian kecil produk makanan, rninun1an, 
obat-obatan, kosn1etik, dan produk lainnya yang beredar 
di masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai 
kendala yang dihadapi saat i.ni seperti beluni. adanya standar 
produksi halal, beluni. adanya petugas yang memadai, 
kurangnya inforn1asi tentang labelisasi dan sertifikasi halal 
dan sebagainya, sehingga ni.enurunkan daya sai.ng produk 
dalam negeri dan n1engganggu kelancaran peningkatan 
produksi nasional dalan1 n1.eningkatkan pendapatan negara. 
Ketentuan Pera turan Perundang-w1dangan yang menga tur 
sertifikasi dan la belisasi halal sani. pai saa t ini bel u n1 

n1enjangkau bahan baku, bahan tani.bahan n1aupun 
penolong dalan1 bentuk "bukan ken1asan" yang tidak 
diecerkan untuk bahan produk rnakanan, rninurnan, obat
obatan, kosn1etik, dan produk lai1ui.ya yang beredar di 
1nasyarakat. 1-Ial tersebut1nengakibatkan prosedur sertifikasi 
dan labelisasi halal terha1nbat. 



B. Tujuan Labelisasi dan Sertifikasi Halal 
1. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta dan 

sekitar 87% beragarna Islam merupakan potensi pasar 
yang sangat besar bagi produk-produk halal. Apabila 
produksi dalarn negeri belum mampu menerapkan 
sistem produksi halal maka akan dimanfaatkan oleh 
produk negara lain yang telah menerapkan sistem 
produksi halal. Pada saat ini di beberapa daerah sudah 
ni.ulai tampak kecenderungan untuk lebih tertarik 
kepada produk luar negeri karena sudah diproduksi 
dengan menggunakan label dan serti.fikasi halal yang 
terakreditasi dengan baik dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

2. Di samping itu dengan mulai diberlakukannya era 
persaingan be bas seperti AFT A yang ada pada tahun 
2003 akan mulai diberlakukan dan telah 
dicantuni.kannya "ketentuan halal" dalam CODEX 
yang didukung oleh WHO dan WTO, maka produk
produk nasional harus mampu meningkatkan daya 
saingnya pada pasar dalani. negeri maupun pasar luar 
negcri (internasional). Sebagai gambaran, setiap hari 
negara-negara di kawasan Tin1ur Tengah memerlukan 
empat ribu ton produk produk halal dari Indonesia, 
akan tetapi karena pelaku usaha Indonesia belum 
banyak yang dapat memenuhi standar sistem produksi 
halal yang memenuhi standar internasional, maka 
kesempatan tersebut diambil oleh negara lain, seperti 
Malaysia. Saat ini negara-negara produsen seperti Aus
tralia, New Zealand, Thailand, Cina dan Amerika telah 
menera pkan standar sistem prod uksi halal dalam setiap 
produksinya. 



3. Belun1 men1asyarakatnya sistem produksi halal di dalam 
negeri berakibat produk in1port nlakanan, rninuman, 
obat, kosn1etika dan produk halal lainnya merupakan 
anca1nan bagi daya saing produk dalam negeri, di pasar 
lokal, 

4. Meningkatkan kesadaran n1asyarakat akan pentingnya 
inengkonsumsi dan menggunakan produk halal 
merupakan tantangan yang harus direspon oleh 
pe1nerintah dan pelaku usaha Indonesia. Sebagai 
contoh, pasar dalan1 negeri sudah dibanjiri oleh produk 
luar negeri yang berlabel halal, sementara produk In
donesia yang diekspor ke beberapa negara yang 
berpenduduk mayoritas muslim tidak dapat diterin1a 
karena lidak n1cncanli.1n1kan label halal. Hal itu terjadi 
karena kurangnya inforn1asi dan pedoman serta 
kurangnya penegtahuan pelaku usaha untuk 
berproduksi sesuai dengan standar produk halal. 

5. Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman, 
obat-obatan, kosn1etik dan produk lainnya, kurang dari 
seribu yang n1enggunakan label dan sertifikasi halal. Hal 
terse but disebabkan karena belum siapnya Pemerintah 
dalam n1enyediakan fasilitas yang sesuai dengan 
tuntutan pasar. Sebagai akibat dari kondisi tersebut 
te1;adi kecenderungan bagi prosedur W"ltuk mendirikan 
pabrik di Malaysia dan Singapura untuk sekedar 
men"lperoleh sertifikat dan label halal dari Pemerintah 
yang bersangkutan. Di Malaysia sertifikasi dan labelisasi 
halal dilaksanakan oleh Jabatan Ken1.ajuan Islanl 
Malaysia Oakim) dan di Singapura oleh Majelis Ugama 
Islani. Singapura (MUIS). 



C. PEMBINAAN PRODUK HALAL 
1. Kondisi saat ini. 

Alur proses pembinaan produk halal saat ini adalah: 

Keterangan : 
····························• = alur konsultasi. 

= alur pelaporan. 
Kl-II 

MUI 

• 
= Komite Halal Indonesia (BPOM, Depag & 

MUI). 

Tini. Ahli Hukum 
= Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa). 
=Ahli Produk, Kin1ia, Farn1asi, Manajen1en 

& Islam. 
Tini. Verifikasi = terdiri dari unsur BPOM, Depag & MUI. 

a. Pelaku Usaha men1ajukan permohonan sertifikasi 
dan labelisasi halal ke Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan (BPOM), kemudian dilakukan audit ke 
lokasi yang dilakukan oleh Tim Audit Halal (Depag, 
MUI, BPOM) dan selanjub1ya diajukan ke Tim Ahli 
dan diteruskan ke Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. 



b. Dalam hal Tim Audit tidak memperoleh kejelasan 
asal-usul bahan (bahan baku, bahan tambahan dan 
bahan penolong) dari bukti-bukti yang tertulis maka 
Audit akan melakukan pemeriksaan n"'lelalui test 
la bora tori um. 

2. Kelemahan_ yang terjadi pada pemeriksaan test 
laboratorium (rri.ilik LP-POM-MUI) saat ini belum 
memenuhi standar nasional n"'laupun inten"lasional dan 
kurangnya profesionalisme petugas laboratoriun"'l 
sehingga mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan 
masyarakat. 

3. Kelemahan dari alur terse but yaitu terdapat pada Pelaku 
Usaha yang belum mengetahui informasi produk halal, 
Sumber Daya Manusia dari KHI dan standar 
pemeriksaan dalam melakukan verifikasi, tidak seluruh 
produsen transparan dalam penyediaan bahan baku 
yang digunakan. Di sarnpi..ng itu belun"'l adanya standar 
baku prosedur verifikasi dan fatwa halal. · 

4. Fatwa MUI Daerah dan Pusat belum terkoordinasi, . 
rnasing-masing institusi MUI antara Pusat dan Daerah 
tidak ada hubungan hirarki dan kewenangan 
pemberian serti.fikasi halal. Daerah dan pusat merniliki 
kewenangan yang sama sehingga berakibat tetjadinya 
kekurangakuratan dalam memberikan sertifikasi halal. 
Akibat dari berbagai kelemahan tersebut telah 
ni.engakibatkan terjadinya berbagai penyini.produk 
dalam melakukan pemberian standar sertifikasi halal. 

5. Kelemahan yang lain adalah BPPOM yang 
mengkoordinir peni.binaan prod uksi halal tidak memiliki 
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kapasitas dan kapabilitas dalam pembinaan produk 
halal. Dan1pak dari kondisi tersebutpembinaan produk 
tidak dapat berjalan lancar dan standar halal Indone
sia dipertanyakan di negara-negara dunia lainnya. 
Se1nentara di negara lain pembinaan produksi halal 
dilaksanakan oleh institusi atau departen1en yang 
111enangani bidang agan1a. 

6. San1 pai saa t ini masalah label a tau tanda halal baru 
diatur didalam keputusan Menteri Agama No. 519 
tahun 2000 sehingga belun1 dapat betjalan efektif. Label 
halal belun1 dibuat standarisasinya sehingga pelaku 
usaha menetapkan label halal sendiri sesuai selera 
n1asing-n1asing. Hal tersebut mengakibatkan tetjadinya 
berbagai pen1alsuan label halal. Sebagai contoh survei 
yang dilakukan terhadap 30 merk dagang yang berlabel 
halal, diketen-iukan 11 diantaranya palsu atau belum 
pernah diperi.ksa dan diragukan kehalalannya, sehingga 
n1erugikan masyarakat. 

D. Kondisi yang diharapkan 

1. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk 
n-ien-iberikan kepastian hukum dan perlindungan 
terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing 
produk dalan-i negeri dalam rangka meningkatkan 
pendapatan nasionat 

2. Untuk mencapai hal tersebut maka hal-hal yang perlu 
diperbaiki adalah mementapkan kedudukan 
Departemen Agama sebagai lembaga yang diberi 
kewenangan dalam pembinaan bidang agama 
khususnya pembinaan produks halal. Untuk itu maka 



perlu dilakukan penyempurnaan peraturan, penetapan 
standar halal dan label halal; peningkatan koordinasi; 
peningkatan kualitas SOM; perbaikan/peningkatan 
laboratorium; dan sosialisasi. · 

a. Penyen1.purnaan peraturan dan ketentuan 
penyusunan standar halal serta peningkatan 
koordinasi. Sesuai dengan hasil rapat gabungan 
antara komisi V clan komisi VI DPRI-RI tanggal 19 
Maret 2002, disarankan untuk n1eningkatkan 
koordinasi dalam sertifikasi dan la belisasi halal baru 
diatur dalam Keputusan Menteri Agama seh.ingga 
dinilai kurang ni.engikat seluruh lembaga yang 
berwenang/ terkait lainnya, untuk itu maka perlu 
diatur dalam.bentuk peraturan pemerintah. 
Beraneka ragamnya label halal yang dibuat dan 
dicetak pelaku usaha sendiri menimbulkan 
terjadinya pemalsuan label halal. Label halal 
menjadi tidak dipakai jaminan bahwa produk yang 
diberi label halal benar-benar halal. Untuk itu perlu 
diatu.r standard label halal resmi yang ditetapkan. 
oleh Pemerintah sehingga tidak terjadi pemalsuan. 
Sebagai contoh, negara-negara lain seperti 
Singapura, Malaysia, Arnerika dan negara lainnya 
ni.e1niliki label halal resmi negara tersebut. 
Disani.ping hal tersebut diatas, sampai saat ini 
belum dirumuskan pedoman-pedoman yang 
berkaitan dengan sistem produksi halal, sistem 
pemeriksaan produk halal, sistem uji laboratorium 
produk halal, pendidikan dan pelatihan (diklat) 
tenaga auditor, diklat tenaga tim ahli, diklat komisi 
fatwa, diklat tenaga auditor internal halal, diklat 
petu.gas pengawas dan diklat lainnya. 



Program labelisasi dan sertifikasi halal merupakan 
program lintas sektor bail< nasional maupun lokal/ 
daerah. Selama ini masing-masing sektor dan 
daerah n1erasa berwenang dalam pengelolaan 
labelisasi dan sertifikasi halal sehingga menghan1bat 
kelancaran proses labelisasi dan sertifikasi halal. 
Untuk itu maka perlu adanya penguatan lembaga 
KHI yang sudah ada dengan didukung manajemen 
yang profesional dan dengan peraturan dan 
ketentuan perundingan yang lebih kuat. 

b. Peningkatan kualitas SOM. Berdasarkan 
pengalaman dan pengamat selama ini, tenaga tim 
verifikasi, tim ahli, komisi fatwa, petugas 
laboratorium, tenaga pelaksana produk halal, 
internal auditor perusahaan yang bersangkutan, 
dan aparat instansi terkait belum memiliki kualitas 
SOM yang memadai sehingga menghambat proses 
labelisasi dan sertifikasi halal. Untuk itu maka 
tenaga-tenaga tersebut perlu ditingkatkan baik 
kualitas rnaupun kuantitasnya. 

c. Peningkatkan kualitas laboratorium. Laboratorium 
untuk pemeriksaan produk halal yang memenuhi 
standar nasional dan internasional saat ini belum 
ada sehingga menghan1bat proses labelisasi dan 
sertifikasi halal. Untuk itu diperlukan 
pengernbangan dari laboratorjum yang ada untuk 
memenuhi standar internasional serta dikelola oleh 
tenaga-tenaga yang profesional. 

d. Peningkatan sosialisasi. Kelemahan utarna program 
labelisasi dan sertifikasi halal selama ini adalah pada 
lernahnya sosialisasi baik pada lingkungan 
pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga 
n1enghan1bat program tersebut. Untuk itu, maka 



perlu dirumuskan sistem dan media in.formasi dan 
sosialisasi program labelisasi dan sertifikasi halal 
yang diarahkan pada tiga sasaran utama tersebut 
diatas. 

e. Penyen1purnaan alur proses sertifikasi dan labelisasi 
halal. ·untuk kelancaran proses sertifikasi dan 
labelisasi halal, maka alur proses pelaksanaan 
sertifikasi dan labelisasi halal perlu lebih 
disederhanakan sebagai berikut: 
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Keterangan : 
................................... - alur konsultasi . 

alur pelaporan. ------1 ... ~= 
Depag 
KI-Il 

MUI 

- Departemen Agama. 
- Komite Halal Indonesia (masyarakat 

melakukan pengawasan dalam wadah KHI). 
- Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa). 

Tim Verifikasi = Dilaksanakan mulai dari bahan baku, bahan 
tambahan, bahan penolong, proses produksi, 
penyimpanan, pengangkutan dan penyajian. 



Keterangan : 
(1) Pelaku Usaha n1engajukan permohonan sertifikasi dan 

labelisasi hal ke Departemen Agama. Departemen Agama 
menunjuk LPPOMMUI unhlk melakukan pemeri.ksaan ke 
lokasi. Hasil pemeriksaan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI 
yang didalamnya terdapat ahli produk, ahli kimia, ahli 
forni.asi dan sebagainya sebagai nara sumber untuk 
n1endapatkan fatwa halal. 

(2) Apabila ternyata hasil sidang MUI n1en1utuskan produk 
tersebut tidak halal, n1aka dikembalikan kepada 
LPPOMMUI untuk disempurnakan/ dilengkapi. Apabila 
sidang MUI n1enlutuskan, bahwa produk tersebut halal, 
n1aka dikeluarkan sertifikat halal dan dikukuhkan oleh 
Menteri Agama. 

(3) Setelah n1enda pat iji.n dan non1or kode dari Menteri Agama, 
perusahaan yang bersangkutan dapat mencetak label halal 
n1enggunakan standar pen1eri.ntah. Biaya labelisasi tersebut 
ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan dan disetor 
ke Kas Negara, dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) Fungsional. 

(4) Pengawasan dilakukan oleh Menteri Agama, dan secara 
tekrris penga w asan dilakukan oleh Polri juga dilakukan oleh 
pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk khusus untuk 
pengawasan produk halal. 

E. KEBIJAKAN PROGRAM 

Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu diambil langkah
langkah dan kebijakan sebagai berikut: 
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1. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah dan ketentuan 
tentang sertifikasi dan labelisasi pangan halal. 

2. Merumuskan ketentuan pelaksanaan PP tersebut bail< dalam 
bentuk Keputusan Menteri dan lain sebagainya. 

3. Meningkatkan ketjasarna regional dan intemasional dalan1 
sertifikasi dan labelisasi halal. 

4. Menetapkan pedoman dan standarisasi untuk menunjang 
kelancaran proses sertifikasi dan labelisasi halal. 

5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. 
6. Memperbaiki/meningkatkan kualitas dan kapasitas 

laboratorium. 
7. Meningkatkan koordinasi intern dan an tar lembaga t:erkait/ 

berwenang. 
8. Melakukan sosialisasi dengan tiga sasaran utama 

pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat (konsumen). 
9. Melakukan pengawasan sertifikasi dan labelisasi halal. 



Sesi IV 

PERA TURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENT ANG 
PEMBINAAN PRODUK HALAL 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Urnum 

Peserta n1engetahui dan memahantl mengenai Undang
U ndang, Peraturan-Peraturan Pembinaan Produk 
Halal, baik pada tingkat global, Nasional maupun pada 
tingkat Departemen Agama. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapatmernahami dan menjelaskan Undang

Undang, Peraturan-Peraturan Pembinaan Produk 
Halal. 

b. Peserta dapat memakai dan menjelaskan 
ke bijaksanaan prod uk halal yang ada pada tingkat 
nasional (Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, 
Keppres/ In pres, Kebijaksanaan dan Strategi 
Nasional). 

c. Peserta dapat rnenjelaskan kebijaksanaan 
pembinaan produk halal di Departemen Agama. 

d. Peserta mampu mengembangkan program
program pembinaan produk halal yang sesuai 
dengan kebijakan serta strategi nasional. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam 
menyampaikan topik kebijakan ini hendaknya 
rnenggunakan pendekatan nasional melalui metode 
ceramah dan tanya jawab serta diskusi pleno atau kelompok. 
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C. WAKTU 
2 (dua) jam pelajaran@45 menit. 

D. PERALATAN PEMBELAJARAN 
Peralatan yang diperlukan untuk pembelajaran meliputi: 
a. Barang cetakan (buku pedoman, dasar-dasar hukum). 
b. Ruang kelas. 
c. OHP /Transparan/Slide. 
d. Kertas dan ala t tulis. 
e. Dan lain-lain disesuaikan dengan si tuasi dan kondisi 

pelaksanaan. 

E. TATA RUANG 
a. Pada kertas piano, ruangan diatur menyerupai huruf 

"U" menghadap papan tulis. 
b. Pada kelas kelornpok, susunan kursi di ruangan diatur 

menyerupai lingkaran-lingkaran masing-masing 
sebanyak 5-7 orang (kursi). 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Kelas Pleno 

a. Fasilitator menjelaskan kebijaksanaan dan strategi 
global nasional, maupun Departemen Agama 
kepada peserta, menggunakan OHP a tau slide yang 
tersedia. 

b. Selama ceramah peserta mempunyai kesempatan 
untuk merninta penjelasan lebih lanjut tentang bagi 
berbagai hal yang belum jelas bagi mereka. 

c. Fasilitator rnenjelaskan pembinaan produk halal di 
Departemen Agama. 

d. Fasilitator diminta mengembangkan program-pro
gram pembinaan pembinaan produk halal sesuai 
dengan kebijakan serta strategi nasional. 



2. Kelas Kelon1pok 
a. Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 5 - 6 orang. 
b. Kepada masing-masing kelompok diminta untuk 

merencanakan program yang sesuai dengan 
kebijaksanaan serta strategi nasional Departemen 
Agarna yang dapat mereka laksanakan di tempat 
ni.ereka masing-n1asing. 

3. Kelas Pleno 
a. Masing-masing kelompok diminta untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok mereka dalam 
pleno. 

b. Hasil penyajian kelompok disusun menjadi hasil 
program pleno. 

c. Masing-masin.g kelompok dibagikan kertas kosong 
untuk menulis rencana program mereka. 



PERA TURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
TENT ANG PRODUKSI HALAL 

A. DASAR 

1. Undang-undang Nornor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan Pasal 21 huruf d, yang berbunyi: 
"Ketentuan lainnya". Selanjutnya dalarn penjelasan 
ayat tersebut berbunyi "Ketentuan lainnya rnisalnya 
kata atau tanda halal yang rnenjarnin bahwa rnakanan 
dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai 
dengan persyaratan rnakanan halal". 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1996 tentang Pangan Pasal 30; 

Ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang rnen1produksi 
dan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia 
produk yang dikemas untuk diperdagangkan wajib 
mencanturnkan label pada, dalam, dan atau 
dikernas pangan". 
Ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat sekurang-kurangnya keterangan 
n1.engenai: a. nama produk, b. daftar bahan yang 
digunakan, c. berat bersih a tau isi bersih, d. nama 
dan alamat pihak yang memproduksi atau 
men1.asukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, 
c. keterangan tentang halal. 
Dalam keterangan Undang-undang tersebut huruf 
e disebutkan "Keterangan halal a tau suatu produk 
pangan sangat penting bagi rnasyarakat Indonesia 
yang mayoritas memeluk agama Islam. Nan1un 
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pencantun1annya pada label pangan baru 
n1erupakan kewajiban apabila setiap orang yang 
n1ernproduksi pangan dan atau mernasukkan 
pangan ke dala1n wilayah Indonesia untuk 
diperdagangkan n1enyatakan bahwa produk yang 
bersangkutan adalah halal bagi Umat Islam. 
Adapun keterangan tentang halal dirnaksudkan 
agar 1nasyarakat terhindar dari rnengkonsun1si 
pangan yang tidak halal (hararn) dengan 
pencantun1an halal pada label pangan, dianggap 
telah terjadi pernyataan 1naksud dan setiap orang 
yang rnernbuat pernyataan tersebut bertanggung 
jawab atas kebenaran pernyataan itu" 
Dan huruf f, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. 
Pada pasal 31 ayat (1) Keterangan pada label, 
sebagairnana din1aksud pada pasal 30, ditulis a tau 
dicetak atau dita111pilkan secara tegas dan jelas 
sehingga dapat rnudah dirnengerti oleh rnasyarakat 
Aya t (2) keterangan pada label sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditulis a tau dicetak dengan 
nlenggunakan bahasa, angka Arab, dan huruf 
Latin. 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) 
huruf h dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 
n1en1 prod uksi dan n1en1 perdagangkan barang dan a tau 
jasa yang tidak n1emenuhi ketentuan produksi secara 
halal, sebagain1ana pernyataan halal yang dicantun1kan 
dalam label. 

4. Peraturan Pernerintahan Republik Indonesia Non1or69 
tahun 1999 tentang Label dan Pangan; 



Pasal 1 huruf 5, pangan halal adalah pangan yang 
tidak mengandung unsure a tau bahan yang haram 
atau dilarang untuk di konsumsi umat Islam, bail< 
yang menyangkut bahan baku pangan, bahan 
tambahan pangan, bahan bantu dan bahan 
penolong lainnya termasuk bahan pangan yang 
diolah melalui proses rekayasa genetik dan eradiasi 
pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan huku.m agama Islam. 
Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang memproduksi 
atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam 
w'ilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib 
mencantuinkan label pada, di dalam, atau dikemas 
pang an. 
Pasal 2 ayat (2) Pencantuman label sebagai mana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa 
sehingga tidak mudah lepas dari kemasa.nnya, tidak 
mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian 
kemasC}.n pangan yang mudah dilihat dan dibaca. 
Pasal fa ayat (1) Setiap orang yang memproduksi 
dan memasukkan pangan yang dikemas ke dalam 
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan 
menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat 
Islam, bertanggung jawab atas kebenaran 
pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan 
keterangan atau tulisan halal pada tabel. 
Ayat (2) pernyataan tentang halal sebagai mana 
dimaksud pada ayat(l) merupakan bagai yang tak 
terpisah pada label. 
Pasal 11 ayat (1) Untuk mendukung pernyataan 
halal sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) setiap 
orang yang memproduksi atau memasukkan 
pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia 
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untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan 
terlebih dahulu produk tersebut pada lembaga 
perneriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
A ya t (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedon1an dan 
tatacara yang ditetapkan Menteri Agarna dengan 
n1en1perhatikan pertimbangan dan saran lembaga 
keagan1aan yang memiliki kornpetensi dibidang 
terse but ( dalani. penjelasan lembaga keagamaan 
terse but adalah Majelis Ulama Indonesia). 

B. POLA PELAKSAN AAN SAA T INI 

1. 

2. 

Sebelum adanya undang-undang dan PP tersebut, 
pelaksanaan peni.eriksaan dan labelisasi produk halal 
n1enggunakan dasar Keputusan Menteri Agama, SKB 
Menteri Agama, Menteri Keseha tan serta MOU Menteri 
Agani.a, Menteri Kesehatan dan MUI. 

Proses pelaksanaan pemeriksaan pangan halal, saat ini 
dilakukan sebagai berikut: 
a. Perusahaan produksi atau ini.portir pangan halal 

n1engajukan permohonan pemeriksaan dan 
sertifikasi halal kepada Badan POM. 

b. Badan POM memeriksa kelengkapan administrasi 
pernohon (berupa surat perrnohonan, pernyataan 
kesediaan diperiksa, alur proses produksi, bahan 
baku, bahan tambahan pangan, organisasi 
perusahaan). 

c. Badan POM meminta kepada Depag dan MUI 
untuk mengirimkan nama auditor yang akan 
di tugaskan melakukan perneriksaan. 



d. Badan POM menerbitkan sura t tu gas pemeriksaan 
pangan halal yang terdiri dari unsur Depag 1 
orang, MUI/LPOM MUI 2 orang dari Pusat 
ditambah 1 orang dari daerah dan Badan POM 1 
orang dari Pusat dan 1 daerah. 

e. Setelah diperiksa, hasil pemeriksaan dibahas oleh 
tim ahli dari LPPOM MUI untuk dibuat rekomendasi 
kepada Komisi Fatwa MUI. 

f. Komisi fatwa MUI memutuskan fatwa halal, jika 
terdapat k~kurangan dalam persyaratan halal, 
pelaku usaha dirninta melengkapi kekurangan 
terse but. 

g. Jika menurut Komisi Fatwa dinyatakan halal, rnaka 
MUI dan LPPOM MUI rnenerbitkan sertifikathalal 
yang usianya 2 tahun. 

h. Sertifika t halal dari MUI dila porkan ke Badan POM 
untuk rnemenuhi persyaratan label halal. 

1. Jika telah men1enuhi persyaratan, maka Badan 
POM akan mernberikan izin pencanturnan label 
halal. 

J· Perusahaan yang memproduksi a tau mengimport 
produk halal n1encetak label-label halal pada 
pen1bungkus ken1asan pangan halal. 

k. Produsen/importir n1.engedarkan pangan yang 
berlabel halal. 

3. Kelemahan yang terjadi pada saat ini 
a. Untuk penghernatan, pada umumnya produsendan 

importir pangan halal mencetak pen"lbungkus dan 
label halal sekaligus untuk kebutuhan lebih dari dua 
tahun. Akibat negatif dari kondisi terse but meskipun 
usia sertifikat halalnya telah habis dan belum 
diperpanjang a tau perus~haan yang bersangkutan 
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telah mengubah bahan baku a tau tambahan dengan 
barang yang belum tentu halal, pangan yang 
diedarkan tersebut tetap berlabel halal. 

b. Akibat lain dari label halal yang dicetak sendiri, la
bel halal menjadi tidak standar bai.k bentuk, warna, 
ukuran, gay a a tau jenis tulisan dan bahan, sehingga 
sulit diawasi dan mudah sekali dipalsukan. 

c. Karena mudhnya mencetak label halal yang tidak 
standar tersebut, maka sangat mudah sekali bagi 
perusahaan untuk mencetak label halal meskipun 
belum diperiksa. 

d. Karena mudahnya pencantuman label halal 
tersebut mendorong bagi sebagian pelaku usaha 
untuk melakukan tindak pemalsuan pencantuman 
label halal rneskipun belum diperiksa. 

e. Akibatbanyaknya pemalsuan tersebut, masyarakat 
saat ini senantiasa merasa was-was dan ragu untuk 
membeli pangan halal, sebagairnana kasus impor 
paha ayam yang ti.dak disembelih secara Islami, 
banyaknya beredar daging celeng yang dinyatakan 
sebagai daging sapi dan sebagainya. 

f. Saa t ini pangan yang berlabel halal dicari oleh 
konsumen muslim sedangkan yang tidak berlabel 
halal mulai ditinggalkan oleh konsurnen muslim. 

g. Eksport pangan ke Timur Tengah dan negara 
Islam lainnya harus berlabel halal, jika tidak, maka 
akan sulit diterima. 

C. KEPASTIAN PANGAN HALAL YANG DIHARAPKAN 
1. Umat Islam harus dilindungi dari mengkonsumsi 

pangan haram. 
2. Pangan halal perlu memiliki kepastian hukum sebagai 

pelaksanaan PP t~rsebut. 



3. Mengingat mayoritas konsumen adalah muslim 
sedangkan mayoritas produsen adalah non muslim 
maka umat Islam perlu perlindungan dari 
mengkonsumsi barang haram. 

4. Pangan halal harus mudah diawasi dan tidak mudah 
dipalsukan oleh siapapun. Untuk itu perlu adanya 
pengawasan ketat yang dapat menjamin kepastian 
halal dan haramnya pangan. 

5. Omset usaha pangan perlu ditingkatkan dengan 
meningka tkan an.imo masyarakat untu.k mengkonsumsi 
produk halal tersebut dan untuk meningkatkan ekspor 
ke negara-negara yang berpend\J.duk muslim: 

6. Perlu adanya tanggung jawab kita semua agar produk 
dalam negeri tidak dibanjiri barang luar negeri yang 
berlabel halal meskipun diproduksi oleh negara yang 
mayoritas rnusfun. 

D. TUGAS. POKOK DAN FUNGSI PEMBINAAN 
PRODUK HALAL DIREKTORAT URUSAN AGAMA 
ISLAM 

Tugas : Merumuskan bimbingan dan penyuluhan/ 
pengawasan di bidang makanan, minuman, obat, 
kosrnetika dan produk halal berdasarkan kebijakan 
teknis yang ditetapkan oleh Direktur J enderal. 

Fungsi 
. 
a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi 

pembinaan Pangan Halal. 
b. Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluh211/ 

pengawasan makanan, minuman, obat, 
kosmetika dan produk halal lainnya. 

c. Mengadakan pelayanan, verifikasi, obat, 
kosmetika dan produksi halal lainnya. 



d. Melakukan koordinasi dan ketjasa1na dengan 
sektor yang terkait dengan produksi halal. 

e. Mengendalikan perlindungan dan pernbinaan 
prod uksi halal. 

f. Melakukan penyelidikan terhadap produksihalal 
yang berrnasalah. 

g. Pengendalian terhadap kehalalan produksi, 
in1 por dan peredaran prod uk halal. 

h. Mernberikan perlindungan terhadap konsumen 
dan prod usen halal. 



Sesi V 

SISTEM PRODUKSI HALAL 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta mengetahui dan n1en1ahami kebijaksanaan 
pen1binaan produk halal, baik pada tingkat global, Nasional 
n1aupun pada tingkat Departemen Agama tentang Sisten1 
Produksi Halal (SPH). 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat n1emahan1i dan menjelaskan Si.stem 

Prod uksi Halal. 
b. Peserta dapat memakai dan menjelaskan Sisten1 

Prod uksi Halal. 
c. Peserta dapat n1enjelaskan kebijaksanaan Sisten1 

Produksi Halal di Departen1en Agama. 
d. Peserta mampu n1enge1nbangkan progran1-program 

Sistem Produksi Halal yang sesuai dengan kebijakan 
serta strategi nasional. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Metode pembelajaran yang digunakan d.alam 
n1enyampaikan topik Sisten1 Produksi Halal ini hendaknya 
rnenggunakan pendeka tan rasional n1elal ui metode ceramah 
dan tanya jawab serta diskusi pleno atau kelon1pok. 

C. WAKTU 
2 (dua) jan1 pelajaran@ 45 n1enit. 



D. PERALATAN PEMBELAJARAN 
Pera la tan yang diperlukan untuk pembelajaran n1.eliputi.: 
a. Barang cetakan (buku pedoman, dasar-dasar hukum). 
b. Ruang kelas. 
c. OHP /Transparan/Slide. 
d. Kertas dan alat tulis. 
e. Dan lain-lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

pelaksanaan. 

E. TATA RUANG 
a. Pada kelas pleno, ruangan diatur menyerupai huruf 

"U" menghadap papan tulis. 
b. Pada kelas kelorn pok, susunan kursi di ruangan diatur 

menyeru pai lingkaran-lingkaran masing-rnasing 
sebanyak 5 - 7 orang (kursi). 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Kelas Pleno 

a. Fasilitator rnenje~askan kebijaksanaan dan strategi 
global nasional, n1aupun Departemen Agama 
kepada peserta, n1enggunakan OHP atau slide yang 
tersedia. 

b. Selarna ceran1ah peserta rnempunyai kesempatan 
untuk rnen1inta penjelasan lebih lanjut tentang 
berbagai hal yang belum jelas bagi mereka. 

c. Fasilitator menjelaskan pembinaan produk halal di 
rJepartemen Agama. 

d. Fasilitator diminta mengembangkan program
prograrn pen1binaan produk halal sesuai dengan 
kebijakan serta strategi nasional. 



2. Kelas Kelompok 
a. Fasilitator membagi peserta kedalan1 kelompok kecil 

yang terdiri dari 5 - 6 orang. 
b. Kepada masing-masing kelompok diminta untuk 

merencanakan program yang sesuai dengan 
kebijaksanaan serta strategi nasional Departernen 
Agama yang dapat rnereka laksanakan di ternpat 
mereka masing-masing. 

3. Kelas Pleno 
a. Masing-masing kelompok din1inta untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok mereka dalam 
pleno. 

b. Hasil penyajian kelom pok disusun menjadi hasil 
program pleno. 

c. Masing-rnasing kelon1pok dibagikan kertas kosong 
untuk rnenulis rencana program mereka. 



SISTIM PRODUK HALAL 

I. Latar Belakang 

Makanan halal merupakan suatu rnakanan yang wajib 
dikonsumsi bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, 
sesuai dengan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1992, 
tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 
serta Undang-Undang Konsumen dirnana industri produk 
yang mengklaim halal bagi produknya harus bertanggung 
jawab atas kehalalan suatu produknya yang diedarkan 
untuk masyarakat. Untuk menjamin kehalalan suatu 
produk maka diperlukan suatu sistem produk halal. 

II. Sistem Produksi Halal 

Setiap produk yang diproduksi harus memenuhi kaidah 
halal yang dianutun1at Islam seperti yang ditulis dalam Al 
Qur'an. Untuk menjarnin kehalalan suatu produk maka 
semua bahan produk halal, fasilitas fisik, peralatan produksi 
dan proses produksi, dokumentasi sistem produksi halal dan 
rnanajemen prod uksi halal harus memenuhi kriteria stan
dard halal. 

A. Bahan Produksi Halal 

Pada dasarnya semua bahan yang berasal dari hewan, 
tumbuhan, tanaman a tau bahan tambahan yang diperoleh 
melalui proses kimia yang digunakan untuk memproduksi 
n1akanan, minurnan, obat kosmetika dan produk lainnya 
adalah halal kecuali bahan yang dilarang oleh syariat 
Islam. 
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Bahan makanan dan n1.inun1.an haram yang berasal dari 
hewan, tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan adalah : 
a. Hewan yang disernbelih tidak m:eyebutnan1.a Allah. 
b. barah. 
c. Bangkai. 
d. Babi, babi hutan (celeng). 
e. Anjing. 
f. Ular. 
g. Monyet. 
h. Hewan karnivora (pen1.akan daging) yang bercakar dan 

bertaring. 
1. Burung n1.angsa dengan cakar, burung pemakan 

bangkai dan burung lain yang serupa. 
J. Tik us, kaki seri bu, kalajengking. 
k. Hewan yang dilarang untuk dibunuh. 
I. Hewan yang dijinakkan. 
m. Hewan yang hid up di darat dan di air. 
n. Keledai dan mule (hasil persilangan antara kuda

keledai). 
o. Hewan air yang beracun dan berbahaya. 
p. Bahan yang berasal dari organ manusia. 

Penyembelihan hewan. 
Produk halal yang berasal dari hewan wajib melalui 
penyembelihan kecuali belalang, serangga dan hewan yang 
hid up dalam air. Penyen1belihan hewan dapat dilakukan 
langsung atau dengan bantuan alat stunning. 
Penyembelihan hewan secara langsung wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Hewan yang disernbelih dalam keadaan hidup dan 

tidak sakit. 



b. Disembelih satu persatu secara manual dengan 
menyebut nama Allah, tidak menyebut nama selain 
Allah. 

c. Disembelih dengan alat penyembelihan yang ta.jam dan 
mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya sehingga 
darah dapat menyernbur dengan lancar. 

d. Disembelih pada leher tepat pada saluran pernafasan 
(hulqum), saluran makanan (marik) dan urat-urat 
terse but. 

e. Disembelih tanpa mengangkat, alat penyembelihan 
sebelum saluran pernafasan, saluran makanan dan urat 
nadi putus. 

f. Sebelum disembe~h tidak boleh diberi minum air 
berlebihan (digelonggong) disiksa a tau disakiti. 

Petugas penyembelihan hewan secara langsung wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Muslim yang taat menjalankan ibadah. 
b. Baligh. 
c. Memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang 

syariat Islam sekurang-kurangnya mengenai 
penyembelihan hewan dan keterampilan teknis 
penyembelihan. 

d. Mampu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar secara 
fasih. 

e. Seha t jasmani dan rohani. 
f. Bebas dari Iuka, penyakit lain yang dapat mencemari 

produk. 

A.lat menyembelih harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Alat sembclih hendaklah tajan1 supaya tidak menyiksa. 
b. Alat yang digunakan hendaknya khusus untuk 

sem belihan hew an halal. 



c. Tidak mengangkat pisau saat penyembelihan. 

Prosedur pemeriksaan rumah potong. 
1. Bina tang sem belihan. 
a. Bina tang halal yang mengikut hukum syara'. 
b. Tidak dicampur dengan binatang haram. 
c. Bina tang harus masih hid up. 
d. Sehat, tidak cacat dan bebas dari penyakit, tidak 

terdapatcidera atau tidak dipotong sebelum disembelih. 
e. Dilaksanakan penyembelihan dengan ikhsan, tidak 

dalam keadaan kasar, ganas dan dzolim. 

2. Stu.rming. 
a. Menggunakan kaidah stunning yang disetujui oleh 

komisi fatwa MUI, yaitu : 
Elektrik. 
Mekanikal. 
Pneumatic. 

b. Elektrik lebih dapat diukur dengan teliti. 
c. Hendaklah dilaksanakan oleh peketja muslim. 
d. Tidak menyebabkan ma ti a tau kehilangan akal. 
e. Stunner yang digunakan tidak untuk binatang haran1 

seperti babi. 
f. Kekuatan arus listrik diawasi oleh tenaga ahli yang 

muslim. 
g. Keadaan kejutan elektrik bagi ayam/itik ialah water 

bath saja. 
h. Kepala kejutan selain ayam itik hanya dibenarkan 

dibagian kepala saja. 



Pen1prosesan dan pengendalian dalan1 penyembelihan 
hewan: 
a. Binatang yang diproses hendaklah dipastikan benar

benar halal. 
b. Pabrik yang memproses sembelihan halal tidak 

bercan1pur dengan sen1belihan tidak halal. 
c. Pen1prosesan, pembungkusan, penyimpanan, dan 

pengangk utan hendaklah tidak bercani. pur dengan 
yang haram. 

2. Tun1buh-tun1buhan: sayur-sayuran dan buah-buahan 
adalah tun1buhan atau tanaman yang mengandung 
bahan beracun dan berbahaya yang tidak dapat 
d ihilangkan. 

3. Minun1an 
Sein ua jenis bahan n"lin un1an adalah bahan minuman 
yang mengandung khamr dan bahan minuman lain 
yangberacun dan berbahaya. 

4. Proses kimia yang dilarang adalah bah.an yang dilarang. 

B. Fasilitas Fisik Peralatan Produksi dan Proses Produksi. 

1. Fasilitas Fisik. 
Fasilitas fisik meliputi tata ruang dan tern pat produksi 
dalam kond isi : 

a. Bebas dari kotoran dan najis. 
b. Tidak ada peluang terkontaminasi oleh bahan yang 

dibuang. 
c. Mudah untuk dibersihkan dari kotoran dan najis. 
d. Menilliki fasili tas sani tasi, penyediaan air bersih dan suci 

yang cukup termasuk fasilitas pembuangan limbah. 
e. Pintu toilet tidak berbatasan langsung dengan ruangan 

produksi. 
f. Memiliki sarana cuci tangan. 



g. Memilki fasilitas penanggulangan tikus, serangan dan 
hewan perusak lainnya. 

h. Sirkulasi udara yang rnemadai. 

2. Peralatan Produksi. 
Fasilitas peralatan produksi rneliputi peralatan produksi, 
tern pat penyimpanan, pengedaran dan penyajian. 
1. Peralatan dan tempat penyirnpanan. 
1) Alat-alatyang digunakan dalam proses produksi seperti 

pisau, tern pat memotong, kuali hendaklah dipisahkan 
antara perkakas yang digunakan untuk rnasakan halal 
dengan yang tidak halal. 

2) Tidak boleh mencampuri bahan-bahan ran1uan 
diantara yang halal dengan yang tidak halal seperti 
n1inya babi, lernak dan bangkai. 

3) Ten1pat membersihkan segala perkakas masakan dan 
hidangan hendaklah dipisahkan antara yang halal 
dengan yang tidak halal. 

4) Tempat masakan hendaklah dipisahkan dan 
dikhususkan untuk memasak makanan yang halal. 

5) Alat penyen1belihan hendaklah dipisahkan dan 
dikhususkan untuk n1enyen1belih yang halal. 

6) Alat-alat produksi yang digunakan hendaklah bersih 
dari najis. 

2. Pengedaran dan penyajian. 
1) Dalam mengadakan dan menyajikan produksi 

n1akanan dan minun1an para karyawan dan sarana 
ketjanya harus bersih dari najis dan kotoran. 

2) Para supplier leveransir atau sales harus orang yang 
seha t dan berpakaian ra pi serta bersih. 

3) Alat kemas atau bungkus atau yang sejenisnya harus 
hygien, steriil dan bersih suci dan halal. 



3. Proses prod uksi 
Proses produksi meliputi. penyiapan, penyembelihan 
hewan, pemilihan bahan baku, bahan tambahan, bahan 
penolong, pengolahan, pengemasan, penyimpanan/ 
penyapan. 
Dalam melaksanakan proses produksi perlu 
diperhatikan: 

a. b ina tang yang hendak dibersihkan hendaklah bina tang 
yang sudah mati setelah disembelih; 

b. bahan campuran yang digunakan dalam proses 
produksi ti.dak terbuat dari barang atau bahan yang 
haram atau turunannya; 

c. air yang digunakan untuk membersihkan bahan 
hendaklah air mutlak/bersih dan mengalir; 

d. dalam proses produksi tidak tercampur atau 
berdekatan a tau menempel dengan barang a tau bahan 
yang najis atau haram. 

C. Dokurnen Sistem Produksi Halal 

Setiap produksi yang memproduksi halal wajib memiliki 
dokumentasi sistem produksi halal yang meliputi: 
1. Pernyataan tertulis tentang kebijakan halal dan sasaran 

halal. 
2. Pand uan halal. 
3. Prosedur tertulis yang disyaratkan oleh system produksi 

halal. 
4. Dokumen pendukung lainnya. 

Dokurnen sistem produksi halal dapat berbeda antara pelaku 
usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain karena 
besar dan jenis kegiatan pelaku usaha kerumitan proses 
interaksi, kompetensi dan personalia. 
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Pelaku usaha menetapkan dan memelihara dokumen 
system produksi halal yang dapat berdiri sendiri atau 
dipadukan dengan dokumentasi sistem produksi lainnya. 
Dokumen sistem produksi halal dikendalikan berdasarkan 
prosedur pengendalian dokumen yang memuat: 
a. Peresetujuan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan. 
b. Peninjauan, pemutakhiran, dan pemeriksaan ulang 

dokumen. 
c. Pemastian perubahan dan status revisi dokumen 

terakhir. 
d. Pemastian dokumen tersedia di tempat pemakaian. 
e. Pemastian dokumen selalu dapat dibaca dan mudah 

dikenal. 
f. Pemahaman dokumen yang berasal dari luar dapat 

dikenal dan dikendalikan distribusinya. 
g. Cara pencegahan pemakaian dokumen yang tidak sah. 
h. Cara pencegahan pemakaian dokumen yang tidak 

sengaja dengan memberikan identitas seperlunya. 

D. Manajemen Produksi Halal 

Pi.mpinan puncak pelaku usaha mempunyai komitJnen 
untuk menyusun, menetapkan menerapkan system 
produksi halal secara berkesinarnbungan dan di.Inuat dalam 
kebijakan halal. 
Kebijakan halal mencakup tujuan, sumber daya yang 
digunakan, dan komitrnen untuk menerapkan system 
prod uksi halal secara terus menerus· serta da pat 
dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh personel pelaku 
usaha. 



Pimpinan puncak pelaku usaha rnenetapkan sasaran halal 
yang dijadikan acuan oleh sernua tingkatan dalam . . 
organisas1. 
Sasaran halal rnencakup produk yang tidak mengandung 
unsur haram, disembelih sesuai dengan syariat Islam, 
diproses, disirnpan, diangkut dan disajikan dengan tidak 
terkontarninasi oleh unsur hararn serta konsistem dengan 
ke bijakan halal. 
Pimpinan puncak rnenetapkan seorang pejabat khusus 
koordinator halal dan auditor internal halal yang beragama 
Islam yang taat serta memahami persyarata.n sistem-sistem 
prod uksi halal. Dalam halal kondisi perusahaan belum 
ni.ampu mernenuhi ketentuan sistern produksi halal, jabatan 
koordinator halal dapat dirangkap oleh petugas yang 
mernpunyai tanggung jawab dibidang produksi atau 
jaminan mutu/bidang riset dan pengembangan yang 
beragarna Islam. 
Koordinator halal rnempunyai 'Wewenang: 
a. Meneruskan kebijakan pernirnpin puncak tentang 

penerapan dan pemeliharaan system produksi halal ke 
seluruh bagian perusahaan. 

b. Mengkoordinasikan auditor halal internal. 
c. Melaporkan kepada pimpinan puncak tentang kinerja 

penerapan system produksi halal dan keperluan untuk 
perbaikan. 

d. Menjadi penghubung dengan pihak yang terkait dengan 
system produksi halal. 

Koordina tor halal bertanggung ja"Wab : 
a. Mernastikan bahwa seluruh proses yang diperlukan 

untuk system produksi halal dapatdiintplementasikan 
dan dipelihara dengan baik. 



b. Melaporkan perubahan bahan baku, bahan tambahan, 
bahan penolong yang mempengaruhi kehalalan produk 
kepada Menteri dengan tembusan kepada MUI. 

Manajen1en puncak pelaku usaha mencantumkan 
keberadaan koordinator halal dalam bagan organisasi a tau 
diagram yang menggambarkan garis wewenang, tugas dan 
fungsi. 
Pimpinan puncak menetapkan kornunikasi internal yang 
menjanlin systen1 produksi halal dapat din1engerti, dihayati 
dan dilaksanakan oleh seluruh personel pelaku usaha. 
Pimpinan puncak melakukan kaji ulang sistern produksi 
halal secara berkala. Kaji ulang system produksi halal 
mencakup peluang perbaikan, keperluan akan perubahan 
dan kebijakan halal. 
:Nlasukan untuk kaji ulang system produksi halal 
mencakup: 
a. Hasil audit internal maupun eksternal. 
b. Keluhan pelanggan. 
c. Kinetja, proses produksi dan kesesuaian produk. 
d. Status tindakan preventif a tau tindakan korektif. 
e. Tindak lanjut hasil kaji ulang system produksi halal 

semuanya. 
f. Perubahan yang dapat mempengaruhi penerapan 

sistem produksi halal. 
g. Saran perbaikan dari auditor halal internal maupun 

eksternal. 

Hasil kaji ulang sistem produksi halal mencakup keputusan 
dan tindakan yang berkaitan dengan : 
a. Perbaikan efektivitas penerapan system produksi halal. 
b. Perbaikan produk yang berkaitan dengan persyaratan 

halal. 



c. Suni.ber daya yang diperlukan. 
Pelaku usaha menyediakan sumber daya yang 
diperlukan. untuk menerapkan dan memelihara system 
produksi halal, serta terus menerus memperbaiki 
efektivitasnya. Personil yang melaksanakan pekerjaan 
yang meni.pengaruhi kehalalan produksi diberi 
pelatihan dan keterampilan khusus sesuai dengan sys
te1n produksi halal yang ditetapkan oleh Menteri. 

Manajemen pelaku usaha wajib : 
a. Menetapkan kualifikasi personel yang xnempunyai 

kehalalan prod uk. 
b. Mengusahakan pelatihan atau usaha lain untuk 

ni.eni.enuhi kebutuhan kualifikasi yang ditetapkan. 
c. Memastikan bahwa personel yang mempengaruhi 

kehalalan produk sadar akan relevansi dan urgensi 
kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran 
halal. 

d. Memelihara rekan1an personel tentang pendidikan, 
pelatihan, keterampilan dan penyalamannya. 
Pelaku usaha rnenetapkan, menyediakan dan 
ni.emelihara prasarana yang diperlukan untuk 
ni.enjamin terlaksananya system produksi halal yang 
n1eliputi gedung, ruang ketja, peralatan proses produksi, 
penyimpanan, pengangkutan, penyajian, tempat 
ibadah, petugas dan prasarana pendukung lain. 

Pelaku usaha mernberikan persyaratan pembelian kepada 
pemasok rneliputi: 
a. Contoh bahan pasokan yang akan dibeli. 
b. Sertifikat halal yang diakui Menteri. 
c. Kornposisi, asal-usul, dan bagan air pembuatan bahan 

pasokan. 
d. Persyaratan halal sesuai dengan pedoman produksi 

halal. 



e. Alamat pembuat asal bahan (prinsipil) dan tanggal 
pembuatan. 

Pelaku usaha dalarn proses pembelian berkewajiban: 
a. Memasti.kan bahwa bahan pasokan yang dibeli sesuai 

dengan persyaratan produksi halal. 
b. Mengetahui asal usul bahan pasokan yang disediakan 

oleh penjual dan mengetahui contoh bahan pasokan 
yang akan dibeli. 

c. Sertifikat halal yang diakui Menteri. 
d. Kon1posisi, asal-usul dan bagan air pen1buatan bahan 

pasokan. 
e. Persyaratan halal sesuai dengan pedornan produksi 

halal. 
f. Mengetahui alamat pen1buat asal bahan (pri.nsipil) dan 

tanggal pembuatan. 



Sesi VI 
FATWA HALAL 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Urnurn 

Peserta mengetahui dan memahami mengenai 
ke bijaksanaan pembinaan prod uk halal, baik pada 
tingkat global, Nasional maupun pada tingkat 
Departemen agama. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat memahami dan menjelaskan 

kebijaksanaan pembinaan Produk halal. 
b. Peserta dapat men1akai dan menjelaskan 

kebijaksanaan produk halal yang ada pada tingkat 
nasional (Keppres, Kebijaksanaan dan Strategi 
Nasional). 

c. Pcserta dapat n1enjelaskan kebijaksanaan 
pern binaan Prod uk halal di Departemen Agama~ 

d. Peserta ni.ampu mengembangkan program -
progra1n pembinaan produk halal yang sesuai 
dengan kebijakan serta strategi nasional. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Metode pembelajar_an yang digunakan dalam 
menyarnpaikan topik kebijakan ini hendaknya 
rnenggunakan Pendekatan rasional melalui metode ceramah 
dan tanya jawab serta diskusi pleno atau kelompok 

C. WAKTU 
2 (dua) jam pelajaran@ 45 menit 

* 



D. PERALATAN PEMBELAJARAN 
Peralatan yang diperlukan untuk pembelajaran meliputi: 
a. Barang cetakan (buku pedoman, dasar-dasar hukum). 
b. Ruang kelas. 
c. OHP /Transparan/Slide. 
d. Kertas dan alat tulis. 
e. Lain-lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

pelaksanaan. 

E. TATA RUANG 
a. Pada kelas pleno, ruangan diatur menyerupai huruf 

"U" menghadap papan tulis. 
b. Pada kelas kelompok, susunan kursi di ruangan diatur 

menyerupai lingkaran-lingkaran masing-masing 
sebanyak 5 - 7 orang (kursi). 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Kelas Pleno 

a. Fasilitator menjelaskan kebijaksanaan dan strategi 
global nasional, maupun Departemen Agama 
kepada peserta, menggunakan OHP a tau slide yang 
tersedia. 

b. Selama ceramah peserta mempunyai kesempatan 
untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang 
berbagai hal yang belum jelas bagi mereka. 

c. Fasilitator menjelaskan pembinaan produk halal di 
Departemen Agama. 

d. Fasilitator dim.inta mengembangkan program-pro
gram pembinaan produk halal sesuai dengan 
kebijakan serta strategi nasional. 



2. Kelas Kelompok 
a. Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 5 - 6 orang. 
b. Kepada masing-masing kelompok diminta untuk 

merencanakan program yang se-suai dengan 
kebijaksanaan serta strategi nasional Departemen 
Agama yang dapat mereka laksanakan di tempat 
mereka masing-masing. 

3. Kelas Pleno 
a. Masing-masing kelompok diminta untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok mereka dalam 
pleno .. 

b. Hasil penyajian kelompok disusun menjadi hasil 
program pleno. 

c. Masing-rnasing kelompok dibagikan kertas kosong 
un tuk ni.enulis rencana program rnereka. 



FATWAHALAL 

A. PENDAHULUAN 

Dalam sebuah hadits dinyatakan "Sesunggulmya yang halal 
itu sudah jelas, dan yang haram itupun sudah jelas, 
sedangkan diantara keduanya terdapatsesuatu yang sainar
samar (syubhat)". Allah SWT telah memberikan batasan
ba tasan ten tang sesua tu yang diijinkan rmtuk dilakukan dan 
dimanfaatkan (halal) melaluiayat-ayatyang terdapatdalarn 
AI Qur'an maupun penjelasan Rasulullah SAW yang 
terdapat dalam hadits. Demikian pula Allah SWT juga telah 
memberikan batasan yang jelas terhadap sesuatu yang 
dilarang untuk dilakukan dan dikonsumsi (haram) melalui 
ayat dan hadits. 

Nan1un demikian Allah SWT memberikan kesempatan 
kepada han1banya untuk menentukan sendiri status sesuatu 
yang tidak termasuk dalam ka tegori halal maupun haram 
dengan berpedon1an kepada al Qur' an dan Hadits. Hal-hal 
yang samar menurut hadits diatas itulah yang menjadi 
wilayah operasional manusia untuk mencurahkan 
kemampuannya menentukan pilihan. 

Untuk memberikan kejelasan kepada umat terhadap hal
hal yang samar terse but, ulama perlu mengeluarkan fatwa 
yang dapatdijadikan pedoman bagi umat. Fatwa tersebut 
dapatdiberikansecara individual maupunkolekti.f. Namun 
untuk lebih kuatnya fatwa dan lebih meyakinkan kepada 
umat, pada saat ini sudah banyak organisasi yang 
membentuk lembaga fatwa. Produk yang dihasilkan oleh 
lembaga ini akan lebih. kuat karena telah melalui 



pen1bahasan oleh para ulan1a yang rnumpuni di bidang 
yang dikuasainya. 

B. PENGERTIAN 

Secara bahasa fatwa berarti penjelasan. Apabila dikatakan 
dia berfatwa terhadap suatu perkara, rnaka dia sedang 
n1enjelaskan perkara tersebut. Dapat juga bermakna 
n1enjawab seperti Seseorang sedang berfatwa terhadap or
ang yang bertanya, adalah dia sedang menjawab 
pertanyaannya. 

Sedangkan menu rut istilah fat:wa adalah teks jawaban mufti 
terhadap pertanyaan ten tang hukum syara'. Apabila 
pernyataan itu tanpa pertanyaan n1aka bukanlah fatwa 
tetapi petunjuk. Oleh karena itu fatwa didahului oleh sebuah 
pertanyaan tentang hukum syara' yang jawabannya itu 
menjadi fatwa. 

C. PERKEMBANGAN DAN PERBEDAAN FATWA 

Keberadaan alan1, n1anusia dan segala sesuatu yang ada di 
alam ini akan mengalami perubahan seiring d·engan 
perubahan waktu dan perpindahan dari satu kondisi 
kepada kondisi yang lain. Hal ini merupakan kehendak 
Allah (sunnatullah) yang tidak ada sa tu makhluk pun dapat 
mencegahnya. Oleh karenanya kita dapat n1enyaksikan 
perbedaan syari'atantara satu masa dengan masa yang lain 
yang dibawa oleh utusan (Rasul/ Na bi) yang berbeda pula. 

Setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul yang 
terakhir, maka syari' at yang dibawanya berlaku sampai akhir 
zaman dan tidak mengalami perubahan karena syari' at 



islam mencakup segala ten1pat dan masa. 
Syari'at yang dimaksud diatas yang tidak mengalami 
perubahan sepanjang masa adalah rnasalah-rnasalah dasar 
(ushul). Sedangkan Persoalan-persoalan cabang (fiqh) tetap 
menerirna perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. 
ljtihad para ulama sejak masa sahabat hingga masa 
sekarang ini adalah merupakan cerminan antisipasi 
terhadap perubahan tersebut. Sebagaini.ana perbedaan 
pakaian karena perubahan zani.an dan perbedaan obat 
terhadap penyakit yang sama karena perbedaan waktu, 
tempat dan pasien yang mengidap penyakit tersebut. 
Perubahan dalam cabang-cabang syari'ah ini bergerak 
sesuai dengan perkembangan kemaslahatan manusia dan 
masyarakat, karena hukum-hukuni. syari'ah n1erupakan 
obat dan jawaban bagi kemaslahatan n1anusia. 

Yang menjadi pertanyaan adalah "Mengapa perbedaan 
ketetapan hukurn-hukurn syara' selalu dikaitkan dengan 
maslahat?. Menurut As-Syathibi dalarn bukunya Al 
Muwafaqat " bahwa perbedaan hukurn syara' selalu 
berkaitan dengan persoalan n"taslahatadalah karena sesuatu 
hal dapat n1enin1bulkan rnanfaat pada saat tertentu dan 
dapat pula rnenimbulkan n1adlarat pada saat yang lain 
padahal sesuatu itu sanla. Nikah un1pan1anya, adakalanya 
hukun"tnya wajib, sunat, rnubah, n1akruh bahkan haran1. 
Dernikian pula air misalnya, adakalanya dapat memberikan 
n"tanfaat bagi seseorang, tetapi dapat pula berbahaya bagi 
orang lain menurut keterangan dokter karena berkaitan 
dengan penyakit yang diidapnya. 

Para ahli ijtihad, fuqaha n1aupun para mufti tidak akan 
mungkin dapat rnelakukan pekerjaannya kecuali setelah 
mempelajari secara seksama kondisi dan persoalan yang ada 

w 



dengan lingkungan yang mengelilinginya baik berkaitan 
dengan politik, ekonomi, sosial rnaupnn budaya. 

D. KOMIS! FA1WA 

Fatwa rnerupakan hal yang sangat pen ting dalam rangka 
rnern berikan penjelasan dan penerangan kepada uma t Is
lam utamanya dalarn hal yang berkaitan baik dengan sta
tus hukum rnaupun kepantasan dan etika menurut agama. 
Dalan1 rnernberikan fatwa, para ulama merumuskan 
persoalan yang n1ernerlukan penjelasan sesuai dengan 
bidang yang diperlukan. Lalu diedarkan kepada para ulama 
yang lain untuk diteliti secara seksama. Kalau terdapat 
beberapa pendapat yang berbeda dari para ularna, lalu 
diadakan pertemuan untuk men1bahas persoalan tersebut 
san1pai n1endapatkan rurnusan penjelasan yang dapat 
diterin1a dan sesuai dengan dalil naqli maupun aqli. 

Len1baga fatwa ini merupakan lernbaga independen yang 
terdiri dari para ahli ilmu dan rnerupakan kelompok yang 
berkompeten dan merniliki otoritas yang mernadai untuk 
rnernberikan keputusan-keputusan ilmiah. Lembaga ini 
dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada AI
Qur' an dan Sunnah dengan mernperha tikan pendapat para 
ulan1a terdahulu. Didalam mensikapi dan berinteraksi 
dengan kelompok yang berbeda, lernbaga tidak bersikap 
fanatik terhadap madzhab, kelompok maupun negara. 
Putusan lembaga ini merupakan putusan lembaga bukan 
perorangan yang rujuannya adalah mencapai kebenaran 
dengan menjaga kebenaran proses kesimpulan dalil, tujuan
tujuan syara', realitas keadaan, perubahan situasi dan 
kondisi serta pencurahan segala kemampuan untuk 
menetapkannya. 

w 



Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah lembaga yang 
terdiri dari para ulan1a dari berbagai kelompok keagamaan 
yang ada di Indonesia, membentuk ·sE.buah Komisi Fatwa 
yang bertugas mengkaji dan memberikan keputusan hukum 
terhadap persoalan yang tidak secara sharih (nyata) terdapat 
dalam Al Qur' an maupun Sunnah. 

E. KEDUDUKAN FATWA 

Fatwa merupakan ~uatu hal yang sangat penting dan 
mernpunyai kedudukan yang n1ulia dalam agama. 
Rasulullah SAW sen1asa hidupnya sangat mernperhatikan 
persoalan ini. Ini juga merupakan misi ajaran yang 
dibawanya. Mufti rnerupakan pengganti Nabi SAW dalam 
melaksanakan tugas penjelasan clan penerangan. Dia adalah 
seorang pakar dalam bidang yang digelutinya dengan 
memiliki keman1puan analitis, komparatif dan kritis terhadap 
hasil ijtihad para pendahulu dan tidak semata-mata menukil 
pendapat sebelumnya. Rasulullah SAW memberikan 
warning kepada para mufti: Barang siapa berfatwa dengan 
tan pa iln1u, maka dosanya menjadi tanggungan orang yang 
berfatwa tersebut.HR. Abu Daud. Seorang mufti berfatwa 
berdasarkan firn1an Allah SWT a tau Sunnah Rasul SAW 
atau berqiyas dengan keduanya atau beristimbath dari 
keduanya. Apabila terjadi kekeliruan setelah pencurahan 
segala usaha dan keman1 puan, maka kekeliruan i tu Insya 
Allah dimaafkan. 

F. PROSEDUR FATWA HALAL l\llUI 

Untuk mendapatkan status halal suatu produk, pelaku 
usaha harus melakukan prosedur sebagai berikut: 



1. Pelaku usaha mengajukan perrnohonan ke Departemen 
Agama. Departemen Agama menunjuk LP POM MUI 
untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan 
diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan 
penefi tian dan pern bahasan. 

2. Jika hasil sidang Komisi Fatwa MUI memutuskan 
produk tersebut tidak halal, maka dikembalikan kepada 
LP POM MUI dan diteruskan kepada pelaku usaha 
untuk dilengkapi dan disempurrnakan. Jika sidang 
men1utuskan bahwa produk tersebut halal, maka MUI 
mengeluarkan serti.fikat hafal dan dukukuhkan oleh 
Menteri Agama. 

3. Setelah mendapat izin dan nomor kode dari menteri 
Agarna, perusahaan yang bersangkutan dapat 
mencetak label halal dengan menggunakan standar 
pemerintah. Biaya labelisasi tersebut ditangggung oleh 
perusahaan. 



Sesi VII 
SERTIFIKASI DAN LEBELISASI 

PROD UK HALAL 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta rnengetahui dan memahami rnengenai 
kebijaksanaan pembinaan produk halal, baik pada 
tingkat global, Nasional maupun pada tingkat 
Departernen Agarna. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapal n1emahami dan menjelaskan 

kebijaksanaan pembinaan produk halal. 
b. Peserta dapat n1e1nakai dan rnenjelaskan 

kebijaksanaan produk halal yang ada pada tingkat 
nasional (Keppres, Kebijaksanaan dan Strategi 
Nasional). 

c. Peserta dapat menjelaskan kebijaksanaan 
pembinaan produk halal di Departemen Agama. 

d. Peserta mampu mengembangkan progran1-pro
gran1 pen1binaan prod uk halal yang sesuai dengan 
kebijakan serta strategi nasional. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Metode pen1belajaran yang digunakan dalan1 
menyampaikan topik kebijakan 1n1 hendaknya 
menggunakan Pendekatan rasional melalui metode ceramah 
dan tanya jawab serta diskusi pleno atau kelompok. 

C. WAKTU 
2 (dua) jam pelajaran@ 45 menit. 



D. PERALATAN DAN PEMBELAJARAN 
Pcralatan yang diperlukan untuk pen"\belajaran meliputi: 
a. Barang cetakan (buku pedornan, dasar-dasar hukum) 
b. Ruang Kelas 
c. OHP /Transparan/Slide 
d. Kertas dan ala t tu I is 
e. Dan lain-lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

pelaksanaan. 

E. TATA RUANG 

a. Pada kelas pleno, ruangan diatur rnenyerupai huruf 
"U" n"lenghadap papan tulis. 

b. Pada kelas kelompok, susunan kursi di ruangan diatur 
dia tur rnenyerupai lingkaran-lingkaran masing-masing 
sebanyak 5-7 orang (kursi). 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Kelas Pleno 

a. Fasilitator menjelaskan kebijaksanaan dan strategi 
global nasional, n1aupun Departemen Agama 
kepada peserta, menggunakan OI-IP a tau slide yang 
tersedia. 

b. Selan1a ceran"lah peserta rnempunyai kesempatan 
untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang bagi 
berbagai hal yang be I um jelas bagi mereka. 

c. f asilitator menjelaskan pembinaan produk halal di 
Departemen Agarna. 

d. Fasilitator diminta mengernbarigkan program-pro
gram pembinaan produk halal sesuai dengan 
kebijakan strategi nasional. 



2. Kelas Kelompok 
a. Fasilitator membagi peserta kedala.m kelompok kecil 

yang terdiri dari 5-6 orang. 
b. Kepada masing-masing kelompok diminta untuk 

merencanakan program yang sesuai dengan 
kebijaksanaan serta strategi nasional Departemen 
Agama yang dapat mereka laksanakan di tempat 
mereka masing-masing. 

3. Kelas Pleno 
a. Masing-masing }<elompok diminta untuk 

n1enyajikan hasil diskusi kelompok mereka dalam 
pleno. 

b. Hasil penyajian kelompok disusu.n menjadi hasil 
program pleno. 

c. Masing-masing kelompok dibagikan kertas kosong 
untuk rnenulis rencana program mereka. 



LABELISASI PRO DUK HALAL 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 
Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang -Undang 
Nomor 7 Tahun 1996 ten tang Produk, Undang-Undang 
Nomor 8Tahtm1999 Tentang Perlmdungan Konsumen, 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 dan 
pera tu ran pelaksanaan lainnya tanggungjawab 
kehalalan prod uk makanan, niinuman, obat, kosmetika 
dan produk lainnya tidak hanya menjadi 
tanggungjawab individu dan. tokoh agama tetapi juga 
menjadi tanggungjawab Pemerintah. 

Terlebih lagi setelah diterbitkannya Undang Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, segala 
permasalahan yang berkaitan dengan agama tidak 
diotonomkan tetapi diurus oleh Pemerintah Pusat, 
dalam hal ini Departemen Agama. 

Berdasarkan lnstruksi Presiden RI Nornor 2 Tahtm 1991 
tentang Peningkatan Pernbinaan dan Pengawasan 
Produksi dan Peredaran Makanan Olahan antara lain 
dinyatakan bahwa rnasyarakat perlu dilindungi 
terhadap produksi dan peredaran makanan, minimum, 
oba t, dan kosrnetika yang tidak rnemenuhi syara t-~yarat 
terutarna dari segi mutu dan keyakinan agama 
(kehalalannya). 



Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Produk, 
pasal 30 ayat 2, menyebutkan bah'W'a perusahaan wajib 
memuat keterangan halal (label halal). 

Dem.ikian juga dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) 
huruf h dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 
memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan 
atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi 
secara halal, sebagaimana peryataan halal yang 
dicantumkan dalam label. 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 1999 dinyatakan bahwa Menteri Agama 
mempunyai kewenangan t.u1tuk menetapkan pedoman 
dan tata cara pemeriksaan terhadap pernyataan 
(keterangan/ tulisan) halal. 

Lebih Ian.jut dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan 
Peni.erintah tersebut menyatakan bahwa setiap orang 
yang memproduksi atau memasukan produk yang 
dikemas ke dalam wilayah Indonesia urttuk 
diperdagangkan dan ni.en.ya takan bahwa prod uk 
tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas 
kebenaran pemyataan tersebut dan wajib 
mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada 
lebel. 
Sedangkan pada ayat 2 dinyatakan bahwa pernyataan 
tenta.ng halal sebagai dimaksud dalam ayat 1 tersebut 
merupakan bagian yang terpisahkan dari label. 
Selanjutnya pada Pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa 
untuk mendukung kebenaran pernyataan halal 
sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1, setiap oran.g 

* 



yang 1ncn1produksi atau n1en1asukan produk yang 
d ike1nas kc dalan1 wilayah Indonesia untuk 
diperdagangkan, wajib ni.emeriksakan terlebih dahulu 
produk tersebut pada len1baga pemeriksa yang telah 
diakreditasi oleh Kon1ite Akreditasi Nasional (KAN). 
Selanjutnya pada Pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa 
peni.eriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 
dilaksanakan berdasarkan pedon1an dan ta ta cara yang 
ditetapkan oleh Menteri Agani.a dengan memperhatikan 
pertini.bangan dan saran dari Majelis Ulani.a Indone
sia. 

Berdasarkan undang w1dang dan peraturan pemerintah 
tcrsebut Menteri Agan1a telah n1enerbitkan Keputusan 
Menteri Agan1a (KMA) Non1or 518 Tahun 2000 Ten tang 
Pedon1an dan Tata Cara Pen1eriksanaan Produk Halal, 
KMA Noni.or 519 tentang Len1baga Pemeriksa Halal, 
dan KMA Noni.or 525 tentang Penunjukan Perum 
Peruri sebagai pelaksana pcncetakan label halal. 

Pada saa t ini in1age u1na t Islan1 Indonesia dalan1 
n1enyikapi pcrken1 bangan tcknologi pengolahan 
n1akanan, rninun1an, obat, kosn1eti.k dan produk lanmya 
serta n1engan1 bil pelajaran dari kasus lemak babi, kasus 
n1ie instan, kasus sabun n1andi, kasus penyedap 
n1asa kan, yang did uga kua t mengand ung unsur ha ram 
ni.asyaraka t Islan1 n1enjadi sensitif dan sangat selektif 
dalan1 n1emilih prod uk yang halal dan toyib. Mereka 
hanya mengkonsun1si dan 1nenggunakan produk yang 
benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/ 
keterangan halal resmi yang diakuLSedangkan 
pen1erintah n1enetapkan standard resrni keterangan 
atau logo/label halal sebagaimana Singapura, 



Malaysia, Brunei dan sebagainya. 
Sertifikasi dan keterangan halal yang selama ini 
dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk 
makanan, minuman, obat, kosmitika, dan produk 
barang gunaan lain.nya yang beredar di masyarakat. 
Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai kendala yang 
dihadapi saat ini seperti belum adanya standar produk 
halal, belum adanya petugas produksi halal di 
perusahaan secara memadai, kurangnya kebijakan 
perusahaan tentang pemberlakuan sistem produksi 
halal, kurangnya informasi tentang tanda halal/ 
keterangan halal, sertifikasi halal dan sebagainya, 
sehingga menurunkan daya saing produk dalam negeri 
di pasaran domestik, nasional maupun internasional. 
Pada akhirnya hal tersebut mengganggu kelancaran 
peningkatan produksi nasional dalam meningkatkan 
pendapatan negara sebagairnana yang kita rasakan saat 
JIU. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur sertifikasi dan tanda/keterangan halal sampai 
saat ini belum menjangkau bahan baku, bahan 
tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk 
"bukan kemasan" yang tidak diecerkan untuk bahan 
produk makanan, ni.inuman, obat-obatan, kosmetik, 
dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Hal 
tersebut mengakibatkan terhambatnya sertifikasi dan 
labelisasi halal. 

Keanekaragaaman pengaturan produk halal seperti 
adanya undang-undang yang mewajibkan produk 
halal, ada yang hanya bersifat menganjurkan, ada yang 
n1engesru:ikaI"1 bahwa masalah _prod uk halal meru pakan 

w 



bagian tugas kesehatan, ada yang mengarnanatkan 
Menteri Agama mengatur pembinaan produk halal, ada 
yang n1.engesankan bahwa keterangan/ tanda halal 
cukup diatur dalam label produk, ada yang 
menggariskan bahwa karena keterangan halal itu 
sangat penting sebagai jani.inan produk halal karena 
menyangkut masalah agama maka perlu diatur secara 
khusus oleh Menteri Agama. Perbedaan perbedaan 
tersebut ni.asing-masing pihak merasa paling berhak 
meni.bin.a produksi halal sehi.ngga tidak ada kesarnaan 
pandangan dan merupakan hambatan utama 
pelaksanaan pembinaan produk halal. Untuk itu perlu 
diatur dengan sebuah PP yang dapat memayungi 
semuanya dan memberikan penegasan sektor yang 
mengelola pembinaan produk halal. 

B. Tujuan Labelisasai dan Sertifikasi Halal 
1. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta dan 

sekitar 87% beragama Islam merupakan potensi pasar 
yang sangat besar bagi produk-produk halal. Apabila 
produksi dalani. negeri belum mampu menerapkan 
sisten1. produksi halal n1aka akan dimanfaa tkan oleh 
produk negara lain yang telah menerapkan sistem 
produksi halal.Pada saat ini konsumen rnuslim di 
beberapa daerah tin1bul kec::enderungan untuk lebih. 
tertarik kepada produk dari luar negeri karena sudah 
diproduksi dengan menggunakan label dan sertifikasi 
halal yang terakreditasi dengan baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2. Belurn memasyarakatnya sistem produksi halal di dalam 
negeri berakibat produk import makanan, minuman, 
obat, kosmetika dan produk halal lainnya merupakan 



ancaman bagi daya saing produ.k dalam negeri, di pasar 
lokal, nasional maupun pasar bebas. Saat ini produk 
halal dari Singapura, Malaysia telah masuk ke sebagian 
kawasan Indonesia Barat, Tengah dan Timur dan 
apabila tidak segera di atasi akan dapat rnernatikan 
pasar produk dalam negeri. 

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
mengkonsurnsi dan menggunakan produk halal 
rnerupakan tantangan yang harus direspon oleh 
pernerintah dan pelaku usaha Indonesia. Sebagai 
contoh, pasar dalarn negeri sudah dibanjiri oleh prod uk 
luar negeri yang berlabel halal, sementara produk 
Indonesia yang diekspor ke beberapa negara yang 
berpenduduk rnayoritas muslim tidak dapat diterirna 
karena tidak rnencantumkan label halal. hal itu terjadi 
karena kurangnya informasi dan pedoman serta 
kurangnnya pengetahuan pelaku usaha untuk 
berprod uksi sesuai dengan standar prod uk haial. 

4. Di sarnping itu dengan mulai diberlakukannya era 
persaingan bebas seperti AFTA yang pada tahun 2003 
akan rnulai diberlakukan dan telah dicantumkannya 
"ketentuan halal" dalam CODEX yang didukung oleh 
WHO dan WTO, rnaka produk-produk nasional harus 
mampu meningkatkan daya saingnya pada pasar dalarn 
negeri rnaupun pasar luar negeri (internasional) Sebagai 
gambaran, setiap hari negara-negara di kawasan Tini.ur 
Tengah rnernerlukan ernpat ribu ton produk produk 
halal dari Indonesia, akan tetapi karena pelaku usaha 
Indonesia belum banyak yang dapat memenuhi st.andar 
sistern produksi halal yang memenuhi standar 
internasional, maka kesenipatan terse but diarnbil negara 

w 



lain, seperti Malaysia. Saat ini negara-negara produsen 
seperti Australia, New Zeland, Thailand, Cina dan 
Amerika telah menerapkan standar sistem produksi 
halal dalam setiap prod uksinya. 

5. Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman, 
obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya, kurang 
dari seribu yang menggtmakan label dan sertifikasi halal. 
Hal tersebut disebabkan karena belum siapnya 
Pemerin tah dalam rnenyediakan fasilitas yang sesuai 
dengan tuntutan pasar. Sebagai akibat dari kondisi 
terse but tetjadi kecenderungan bagi para pelaku usaha 
untuk mendirikan pabrik di Malaysia dan Singapura 
hanya sekedar untuk rnernperoleh sertifikat dan label 
halal dari Pemerintah yang bersangkutan. Walaupun 
untuk rnendapatkan hal tersebut di Singapura, rata-rata 
pelaku usaha harus membayar 500 dolar lebih, dan 
untuk .rnendapat label halal harus membayar 2-3 sen 
dolar persaset/ kemasan/ bungkus. 

6. Berdasarkan data dari berbagai sumber yang 
dikumpulkan jumlah produksi dari pelaku usaha kelas 
menengah dan atas setiap bulan sebanyak 330 milyar 
saset/ botol/ kapiet/bungkus, sehingga dapat 
dibayangkan berapa jumlah.dana yang terbang keluar 
negeri untuk mendapat sertifikat dan label halal, yang 
seharusnya apabila kita telah siap dalam hal sertifikasi 
dan labelisasi terse but tidak perlu tetjadi. 

7. Di Malaysia sertifikasi dan labelisasi halal dilaksanakan 
oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Gakim) dan di 
Singapura oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). 



II. PROSES PEMBINAAN PRODUK HALAL 

A. Kondisi saat ini 
1. Alur proses pembi.naan produk halal saat ini adalah: 

Keterangan : 
·································~ .... 
KHI 

MUI 
Tim Ahli Huku.m 

Tim Verifikasi 

= alur konsultasi 
= alur pelaporan 
= Komite Halal Indonesia (BPOM, Depag 

&MUI) 
= Majelis Ulama Indonesia (Komisi fatwa) 
= Ahli Produk, Kimia, Farmasi, 

Manajemen & Islam 
= terdiri dari unsur KHI (BPOM, Depag & 

MUI). 



a. Pelaku Usaha n1engajukan pern1ohonan sertifikasi 
halal ke Badan POM. Selanjutnya Badan Porn 
menunjuk Tim Auditor Halal yang terdiri dari 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), 
Departen1en Agama dan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). 

b. Tim auditor terjun ke lokasi perusahaan untuk 
melakukan verifikasi dan selanjub"lya hasil verifikasi 
diajukan ke Tim Ahli. Tim ahli membuat telaahan 
dan pertimbangan kepada Kon1isi Fatwa MUI. 

c. Komisi Fatvva MUI akan mengadakan sidang, dan 
apabila telah memenuhi standard produksi halal 
maka Majelis Ulama Indonesia akan n1enerbitkan 
sertifika t halal. 

d. Untuk pemasangan keterangan halal, perusahaan 
yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin 
pencanturnan keterangan halal kepadaBadan POM. 

e. Selanjutnya pelaku usaha ni.enetapkan dan 
ni.encetak sendiri ~eterangan halalnya, sesuai selera 
yang bersangkutan 

f. Dalani. hal Tim Verifikasi tidak memperoleh 
kejelasan asal-usul bahan (bahan baku, bahan 
tambahan dan bahan penolong) dari bukti-bukti 
yang tertulis rnaka Tim Verifikasi akan melakukan 
pemeriksanaan melalui t~st laboiatorium. 

2. Kelemahan yang terjadi pada pemeriksaan test 
laboratorium (rnilik LP-POMMUI) saat ini belum 
memenuhi standar internasional sehingga sulit untuk 
mensejajarkan dengan internasional. Oleh sebab itu LP 
POM MUI perlu rnengembangkan lab tersebut untuk 
memenuhi standard internasional. 



3. Kelemahan dari alur terse but yaitu terdapat pada Pelaku 
Usaha yang belum mengetahui informasi produk halal, 
Sumber Daya Manusia dari KHI dan standar 
pemeriksaan dalam melakukan verifikasi, tidak seluruh 
produsen transparan dalam menginformasiukan bahan 
baku yang digunakan. Di samping itu belum adanya 
standar baku prosedur verifikasi dan fatwa halal secara 
internasional. 

4. Fatwa MUI Daerah dan Pusat belum terkoordinasi, 
masing-masing institusi MUI tidak ada hubungan 
hirarki dan kewenangan pemberian sertifikasi halal, 
daerah dan pusat memiliki kewenangan yang sama 
sehingga berakibat terjadinya kekurangakuratan dalani. 
memberikan sertifikasi halal. Akibat dari berbagai 
kelemahan tersebut telah mengakibatkan terjadi.nya 
berbagai ragam pemeriksaan dan fatwa halal dalan1 
melakukan pemberian standar sertifikasi halal. 

5. Sampai saat ini masalah label atau tanda halal baru 
diatur didalam keputusan Menteri Agan1a No. 518 
tahun 2000 sehingga belum dapat berjalan efektif. La
bel halal belum dibuat standarisasinya sehingga pelaku 
usaha menetapkan lc:-hcl halal sendiri sesuai selera 
n"'lasing-masing. I--T:l.l tersebut mefl:gakibatkan tetjadinya 
berbagai pemalsuan label halal. Sebagai contoh survei 
yang dilakukan terhadap 30 merk dagang yang berlabel 
halal, diketemukan 11 diantaranya palsu atau belun1 
pernah diperiksa serta diragukan kehalalannya, 
sehingga n1erugikan masyarakat. 



B. Kondisi yang diharapkan 

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen 
serta meningkatkan daya saing produk dalarn negeri dalam 
rangka meningkatkan pendapatan nasional. 
Tiga sasaran u tarna yang ingin dicapai adalah; (1) 
n1enguntungkan konsumen, dengan memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum (2) menguntungkan 
produsen, dengan peningkatan daya saing dan omset 
produksi dan penjualan, (3) menguntungkan pemerintah, 
dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas 
negara. 
Untuk rnencapai hal tersebut maka hal-hal yang perlu 
diperbaiki ni.enyangkut tentang penyempurnaan peraturan, 
penetapan standar produksi halal dan label atau tanda atau 
keterangan halal; peningkatan koordinasi; peningkatan 
kualitas SDM; perbaikan/peningkatan laboratorium; dan 
sosialisasi. 

1. Penyempurnaan peraturan, penyusunan standar halal 
serta peningka tan koordinasi: 

a. Sesuai dengan hasil rapat gabungan antara komisi 
V dan komisi VI DPRRI tanggal 19 Maret 2002. 
d isarankan untuk rneningka tkan koordinasi an tar 
lembaga terkait. Selarna ini pelaksanaan koordinasi 
dalam sertiftkasi dan labelisasi halal baru diatur 
dalam Kepu tusan Menteri Agama sehingga dinilai 
kurang rnengikat seluruh lembaga yang 
berwenang/ terkait lainnya, untuk itu maka perlu 
diatur dala1n bentuk peraturan pemerintah. 



Disamping itu juga perlu diatur tentang standard 
label halal resmi pemerintah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah sehingga tidak 
tetjadi pemalsuan. Sebagai contoh, negara-negara 
lain seperti Singapura, Malaysia, Amerika dan 
negara lainnya memiliki label halal resmi negara 
tersebut. 

b. Di samping hal tersebut di atas, sampai saat ini 
beluni. dirumuskan pedoman-pedoman yang 
berkaitan dengan sisteni. produksi halal, sistem 
pemeriksaan produk halal, sistem uji laboratorium 
produk halal, pendidikan dan pelalihan (diklat) 
tenaga auditor, diklat tenaga tim ah.Ii, diklat komisi 
fatwa, diklat tenaga auditor internal produk halal, 
diklat petugas pengawas, dan diklat lain.nya. 

c. Program labelisasi dan sertifikasi halal merupakan 
-......_ 

program li.Ii.tas sektor. Karena aturan yang berbeda-
beda, serta perbedaan persepsi dan kurang 
koordinasi masing-masing sektor ni.erasa paling 
berwenang <la.lam pengelolaan labelisasi dan 
sertifikasi halal. Hal tersebut justru menghani.bat 
kelancaran proses labelisasi dan sertifikasi halai. 
Untuk itu ni.aka sertifikasi dan labelisasi halal perlu 
diatur dengan Peraturan Peni.erintah sehingga dapat 
menjadi payung dan rujukan dalam pembinaan 
produk halal. 



2. Peningka tan kualitas SOM 
Di sarnping hal terse but di atas, berdasarkan 
pengalaman dan pengamat selama ini, tenaga tim 
verifikasi, ti1n ahli, kornisi fatwa, petugas 
laboratoriurn, tenaga pelaksana produksi halal, 
internal auditor halal dan instansi terkait belum 
me1niliki kualitas dan kuantitas SDM yang memadai 
schingga menghambat proses labelisasi dan 
sertifikasi halal. Untuk itu maka tenaga-tenaga 
tersebut perlu ditingkatkan baik kualitas inaupun 
kuantitasnya 

3. Perbaikan/ peningkatan kualitas clan kapasitas 
laboratoriun1. 
Laboratoriu1n untuk pe1neriksaan produk halal 
yang mernenuhi standar nasional dan internasional 
saa t 1n1 be! um ada sehingga mengurangi 
kepercayaan internasional dan 1nengha1nbat proses 
Iab~lisasi dan sertifikasi halaL Untuk itu diperlukan 
penge1nbangan laboratoriu1n yang ada unt.uk 
memenuhi standar internasional serta dikelola oleh 
tenaga-tenaga yang professional. 

4. Peningkatan social marketing 
Kelernahan utama program labelisasi dan sertifikasi 
halal selarna ini adalah pada lernahnya sosialisasi 
baik pada lingkungan pernerintah, pelaku usaha 
dan masyarakat, sehingga mengharnbat program 
tersebut. Untuk itu, n1aka perlu dirumuskan strategi 
social marketing, sistern dan n""tedia komunikasi, 



informasi dan edukasi program labelisasi dan 
sertifikasi halal yang diarahkan pada tiga sasaran 
utama, yaitu konsumen, pelaku usaha dan 
pemerintah. 

5. Penyernpurnaan alur proses sertifikasi dan labelisasi 
halal : 
Untuk kelancaran proses sertifikasi dan labelisasi halal, 
maka alur Proses pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi 
halal perlu lebih disederhanakan sebagai berikut: 

Keterangan: 
···················· ........... ~ = alur konsultasi 

• - al ur pela poran 



Depag - Bertugas n1elakukan pembinaan dan 
penga\vasan terhadap Sertifikasi dan labelisasi 
halal 

!'v1UI - Majelis Ulan1a Indonesia bertugas menetapkan 
stahls halal a tau Tidak halalnya produk 

\lerifikasi - Dilaksanakan mulai dari bahan baku, bahan 
tan1 bahan, bahan penolong, proses prod uksi, 
penyirnpanan, pengangkutan dan penyajian. 

LPPONl\1UI - Lernbaga Pengkajian dan Pemeriksa Obat dan 
Makanan MUI. 

a. Peia ku Usaha rnengajukan pern1ohonan sertifikasi dan 
labelisasi halal ke Departen1en Agama, dengan 
n1elengkapi berkas dan rencana produksi selama dua 
tahun (berapa saset, botol, kemasan dsb). 

b. Departernen Agama menunjtik LP POM MUI untuk 
melakukan verifikasi dilaproduk. 

c. LP POM UI rnelakukan verifikasi di laproduk. 

d. Hasil verifikasi diba\va ke Kon1isi Fatwa MUI untuk 
rnendapatkan fatwa. 

e. Apabila temyata hasil sidang MUI memutuskan produk 
tersebut tidak halal, maka dikembalikan kepada Tim 
Verikasi untuk disempurnakan/ dilengkapi. Apabila 
sidang MUI memutuskan, bahwa produk tersebuthalal, 
maka dikeluarkan sertifikat halal yang diketahui oleh 
lvlenteri Agama. 



f. Perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal dan 
ingin menggunakan logo halal resrni pemerintah, maka 
ia menanggung biaya retribusi keterangan/label halal 
sebesar Rp. 100/ 50/25,- ( .............. rupiah) setiap sa-set 
dalarn jangka waktu dua tahun dan dibayarkan ke 
Kantor Kas Negara. 

g. Setelah pelaku usaha bersangkutan n1enunjukkan bukti 
pembayaran dari Kantor Kas Negara, rnaka 
Departernen Agama n1engeluarkan SK Persetujuan 
penggunaan logo halal resn1i pernerintah. 

h. Selanjutnya pelaku usaha dapat n1encetak sendiri scsuai 
dengan label halal/logo halal resrni pernerintah. 

III. LANGKAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM 

Untuk n1encapai hal terse but, n1aka perlu dian1bil langkah
langkah dan kebijakan sebagai beriku t: 

1. N1enyusun rancangan peraturan pemerintah tentang 
serlifikasi dan 

2. Merun1uskan ketenh1an pelaksanaan PP tersebut, baik 
dalarn benluk Kepulusan Menteri dan lain sebagainya. 

3. Meningkatkan kerjasama regional dan internasional 
dalarn sertifikasi dan labelisasi halal. 



4. Menetapkan pedoman dan standarisasi (produksi halal, 
lembaga Pemeriksa halal, verifikasi produk halal, fatwa 
halal dsb). Untuk ni.enunjang kelancaran proses 
sertifikasi dan labelisasi halal. 

5. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas SOM. 

6. Memperbaiki/meningkatkan kualitas dan Kapasitas 
laboratorium. 

7. Meningkatkan koordinasi intern dan antar leni.baga 
ter kait/ berwenang. 

8. Melakukan sosialisasi dengan tiga sasaran utama, yaitu 
pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat (konsumen). 

9. 1v1elakukan pengawasan sertifikasi dan labelisasi halal. 



II. MATRIX PEMBAGIANTUGAS LINT AS INST ANSI 

KEGIATAN 

1. Menyusun rancangan 
peraturan pemerintah dan 
ketentuan tentang sertifikasi 
dan labelisasi produk halal. 

2. Merurnuskan ketentuan 
pelaksanaan PP tersebut baik 
dalam bentuk Keputusan 
Menteri dan lain sebagainya. 

3. Meningka tkan kerjasama re
g io na l 'dan internasional 
dalarn labelisasi dan 
sertifikasi halal. 

4. Menetapkan pedoman dan 
standarisasi untuk menun-
1 ang kelancaran proses 
sertifikasi dan labelisasi halal. 

5. Meningkatkan Kapasitas 
dan kualitas SOM. 

6. l\1ernperbaiki/ rneningkatkan 
kualitas dan Kapasitas 
laboratoriun1. 

7. Meningkatkan koorL~inasi in
tern dan antar le1nbaga 
terkait/ berwenang. 

DEP. MUI DEP. PELAKU 
AGAMA KEU USAHA 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 



KEGIATAN 

8. Melakukan sosialisasi 
dengan tiga sasaran utama 
Pen1erintah, pelaku usaha 
dan n1asyarakat (konsun1en) 

9. Meningka tkan la belisasi dan 
sertifikasi halal. 

DEP MUI DEP. PELAKU 
AGAMA KEU USAHA 

x .x x 

x x x 

Pih. Direktur Jenderal 

Ttd 

H. Fauzi Amnur, Le 
NIP. 150 103 420. 



Sesi VIII 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN 
KOORDINASI PRODUKSI HALAL 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta rnengetahui dan rnernahami mengenai 
kebijaksan.aan pernbinaan prod uk halal, baik pad a 
tingkat global, Nasional rnaupun pada tingkat 
Departemen Agama. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat rnemahami dan menjelaskan 

kebijaksanaan Pembinaan Produk halal. 
b. Peserta dapa t rnemakai dan menjelaskan 

kebijaksanaan produk halal ya~g ada pada tingkat 
nasional (Keppres, Kebijaksanaan dan Strategi 
Nasional). 

c. Peserta dapat rnenjelaskan kebijaksana.an 
pernbinaan Produk halal di Departemen Agama. 

d. Peserta man1pu mengernbangkan program 
pembinaan produk sesuai dengan kebijakan serta 
strategi. 

B. METODEPEMBELAJARAN 
Metode pem belajaran yang digunakan dalam 
menyampaikan topik kebij'ajkan. ini hendaknya 
menggunakan Pendeka tan rasional rnelalui metode cerarnah 
dan tanya jawab serta diskusi pleno atau kelompok. 

C. WAKTU 
2 ( dua) jam pelajaran @ 45 meni t. 



D. PERALATAN PEMBELAJARAN 
Peralatan yang diperlukan untuk peni.belajaran meliputi: 
a. Barang cetakan (buku pedo1nan, dasar-dasar hukum) 
b. Ruang kelas 
c. OHP /Transparan/Slide 
d. Kertas dan ala t tulis 
e. Dan lain-lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

pelaksanaan. 

E. TATA RUANG 
a. Pad a kelas pleno, ruangan dia tur menyerupai huruf 

"U" men.ghadap papan tulis. 
b. Pada kelas kelompok, susunan kursi di ruangan diatur 

menyerupai lingkaran-lingkaran n1asing-masing 
sebanyak 5-7 orang (kursi). 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Kelas Pleno 

a. Fasilitator menjelaskan kebijaksanaan dan strategi 
global nasional, 1naupun Departe1nen Agan1a 
kepada peserta, n1enggunakan 01-IP at.au slide yang 
tersedia. 

b. Selama ceramah peserta mempunyai kesempatan 
untuk n"leni.inta penjelasan lebih lanjut tentang 
berbagai hal yang belum jelas bagi ni.ereka. 

c. Fasilitator menjelaskan pen1binaan produk halal di 
Departemen Agarna. 

d. Fasilitator diminta rnengembangkan program-pro· 
gram pembinaan produk halal sesuai dengan 
kebijakan serta strategi nasional. 



2. Kelas Kelompok 
a. Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 5 - 6 orang. 
b. Kepada masing-masing kelompok diminta untuk 

merencanakan program yang sesuai dengan 
kebijaksanaan serta ~trategi nasional Departen1en 
Agama yang dapat mereka laksanakan di tempat 
mereka masing-masing. 

3. Kelas Pleno 
a. Masing-masing kelompok dini.inta untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok mereka ·dalarn 
pleno. 

b. Hasil penyajian kelompok disusun ni.eniadi hasil 
program pleno. 

c. Masing-masing kelompok dibagikan kertas kosong 
u.ntuk menulis rencana program mereka. 



BAHAN BACAAN PESERTA 

Dalan\ rangka Pen1binaan Pengawasan dan koordinasi n1aka 
pen1erintah perlu mengadakan pengaturan ·pembinaan dan 
pengendalian sebagai berikut: 

1. Pen1binaan dan pengawasan pelaku usaha di bidang 
penerapan jan1inan produk Halal dilakukan oleh Depag. 

2. Pengavvasan halal terhadap produk makanan, minuman, 
obat, kosmetika dan produk lainnya yang berasal dari dalam 
negeri n1aupun in1port dilaksanakan oleh pegawai penyidik. 

3. Koordinasi jan1inan produk Halal dilaksanakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi 

tu gas pokok dan fungsi Pembinaan Prod uk Halal Direktorat 
U rusan Agan"'\a Islan1 

Tugas 

Fu,ngsi 

Merun1 uskan bini.bingan dan penyuluhan/ 
penga\vasan di bidang n1akanan, n1inuman, obat, 
kosmetika dan produk halal berdasarkan kebijakan 
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

a. 

b. 

c. 

d. 

Memini.pin pelaksanaan tugas dan fungsi 
pen1binaan produk Halal 
Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan/ 
pengawasan makanan, minuman, obat, 
kosmetika dan prod uk halal lainnya. 
Mengadakan pelayanan, verifikasi sertifikasi dan 
keterangan halal bagi makanan, minuma.rl, obat, 
kosmetika dan produksi halal lainnya. 
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan 
sektor yang terkait dengan produksi halal. 



e. Mengendalikan perlindungan dan pembinaan 
produksi halal . 

f. Melakukan penyelidikan terhadap produksi 
halal yang bermasalah. 

g. Pengendalian terhadap kehalalan produksi, 
irnpor dan peredaran produk halal. 

h. Memberikan perlindungan terhadap konsumen 
dan prod usen halal. 

Dalam rangka pengawasan maka pemerintah perlu 
rnengadakan pengaturan lebih lanjut sebagai berikut: 
1. Departemen Agarna dalam hal petunjuk tentang bahan 

baku, bahan tarnbahan, proses produksi dan peredaran 
makanan halal. 

2. Departemen Pertanian dalam ha] proses penyediaan bahan 
baku yang berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

3. Departen1en Perindustrian dalarn hal pembinaan industri 
4. Departemen Kesehatan dalarn hal penetapan persyaratan 

yang berhubungan dengan kesehatan, dan periklanan. 
5. Dcparten1en Perdagangan dalam hal penetapan 

persyaratan iinpor bahan baku, bahan t:'1mbahan dan bahan 
nlakanan penolong makanan halal. 

Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah dilakukan dengan 
cara preventif dan pengawasan khusus: 
a. Pengawasan preventif dilakukan Menteri Agama dan dapat 

beketja dengan Menteri lain yang terkait. 
b. Pengawasan dilaproduk tentang Jami.nan Prociuk Halal 

dilakukan oleh Menteri Agama 
c. Pengawasan khusus terhadap hal tertentu dilakukan oleh 

Menteri Agama bersama-sama dengan Menteri lain Yang 
terkait. 



Pengawasan Preventif : adalah Pengawasan Yang dilakukan 
secara dini terhadap makanan halal, 
antara lain berupa kegiatan 
pedaftaran 

Pengawasan khusus adalah pengawasan aktif terhadap 
kasus makanan halal yang dapat 
n1engakibatkan da1npak yang luas, 
selain dari segi kesehatan tetapi juga 
dari segi kesehatan tetapi juga dari 
segi sosial clan ekonomi. 



Sesi IX 
KETENTUAN PRODUK HALAL 

MENURUT SY ARIAT ISLAM 

A. TUJUAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta mampu membuat rencana kegiatan sebagai 
pendalaman setelah mengikuti pelatihan auditor produk 
halal. 

2. Tujuan Khusus 
Peserta mampu merumuskan rencana kegiatannya 
sendiri sebagai auditor program halal di daerahnya 
masing-masing untuk masa jangka panjang 5 tahun dari 
rencana tahunan. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Metode pembelajaran diberikan rnelal ui: 
1. Pen ugasan. 
2. Diskusi/curah pendapat. 
3. Mengisiformulir. 

C. WAKTU 
Waktu yang dibutuhkan untuk rnenyampaikan materi ini 
adalah 4 jam pelajaran @ 45 menit. 

D. PERA LAT AN DAN MEDIA PEMBELAJ ARAN 
1. Lem bar Bacaan PerencanaanSeorang auditor program 

halal Sektor Agama. 
2. Lembar Rencana Kerja. 
3. Len1bar Kegiatan Motivator. 
4. Formulir Isian Rencana Kegiatan. 



6. Selotif. 

E. TATA RUANG 
1. Ten1pat duduk peserta diatur dengan formathuruf "U" 

pada saa t pleno. 
2. Pada saat diskusi setiap kelompok duduk melingkar. 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Fasili ta tor n1en1 berikan penjelasan kepada peserta 

bahwa kedudukan Pelatihan Auditor ini pen ting akan 
tetapi apa yang akan dilakukan oleh para peserta 
pelatihan setelah selesainya dalam program produk 
halal lebih penting. 

2. Kepada peserta dibagikan bahan bacaan tentang 
pendala1nan produk halal, peserta diharapkan 
n1e1nbaca dengan seksama. 

3. Peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Dibagikan 
kepada setiap kelompok: 
a. Bah an bacaan. 
b. Kertas Plano. 
c. Spidol. 

4. Setiap kelon1pok n1endiskusikan tentang pendalaman 
prod uk halal dan menuangkan hasilnya pada kertas 
yang telah disediakan. 

5. Dalan1 proses diskusi peserta harus memikirkan faktor 
pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 
program. 

6. Masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 
dihadapan semua peserta. 

7. Selesai diskusi masing-masing peserta kembali pada 
formasi tern pat du4uk semula. 



8. Kepada setiap peserta dibagikan Formulir Isian 
pendalaman pelatihan rnasing-masing peserta 2 exp. 

9. Masing-masing peserta diharapkan mengisi Formulir 
pendalaman pelatihan rangkap dua sesuai dengan 
rencana yang sebenarnya yang akan dilaksanakan oleh 
peserta sebagai seorang auditor. 

10. Fasilitator mengurnpulkan Formulir pendalaman 
pelatihan yang telah diisi oleh peserta masing-masing 1 
exp. 1 exp lagi ¥ang sarna isinya dengan forrnulir yang 
diserahkan untuk pegangan peserta. 

11. Fasilitator menutup sesion ini dengan memuji Allah 
swr. 



BAHAN BACAAN PESERTA 

A. KETENTUAN TENTANG PRODUK 

Pengertian Makanan: (at-Ta'am, al-At'imah) segala apa yang 
boleh dimakan oleh n1anusia; sesuatu yang dapat 
menghilangkan rasa la par. 
Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang membicarakan 
makanan Allah SWT n1en1erintahkan manusia agar 
memperhatikan n1akanan. Dalam AI-Qur'an Allah berfiman: 

Makn lzendaklalz nzanusia itu 111e111perlilzatkan nzakanannya. 
(" Abasa : 24). 

Nabi Muhan11nad SAW n1elarang seseorang yang berniat 
melakukan puasa terus menerus (wishol) untuk ni.endekatkan 
dirinya kepada Allah SWT. 

Na bi Muhammad SAW bersabda : balt1ua ibadalt kepada Allah 
SVVT buknn dengnn 11zelakukn11 penyiksaan terltadap jasrnani, knrena 
tubulz juga menzpunyni Juzk yang 1vajib dipenuhi. (HR. AI-Bukhari). 

* 



Nabi Muhanunad SAW ditanya : tentang 111entegnnyn kental, 
cukup dibuang snja nzentega yang berada di sekitar najis tersebut 
dmz sisanya bolelz din~nknn. Tetapi kalau nzentegnnyn cair, senzumzya 
Jzanls dibunng. (HR. Abu Dawud). 

C. KETENTUAN PRODUK HALAL 

Katakanlah: tiadalah aku peroleh dalnnz ·wnlzyu yang diu1a/zyukan 
kepadaku, sesuatu ynng dilzaranzkan bagi ol'ang yang lzendak 
menznkannyn, kecunli knlau nzaknnnn itu bnngkni, ntau darah ynng 
mengalir ntau daging bnbi, karena sesunggulznya senzua itu kotor 
atau binatang yang disenzbelih alas nan1a selain Allah. Barangsiapa 
yang dalanz kendnan terpnksa sedang din tidak nzenginginknnnyn 
dan tidnk (pula) 11lelnnzpnui batns, nzakn sesunggulznyn Tuhannzu 
Malza Penga111pun lngi Mnlzn Penynyrzng. (Al -An' an1: 145). 

w 



Yang diturunkan pada akhir periode Mekkah (rnasa Nabi 
Muharnn"'lad SAW bermukim di Mekkah; 601-632), Allah hanya 
rnengharani.kan empat jenis ni.akanan, yaihl bangkai, darah, 
daging babi dan sen1 belihan yang ni.enyebut selain nama Allah. 
Rangka ian aya t sebel urn dan sesudahnya dalam surat Al-An' am 
in.i inerupakan sanggahan Allah SWf terhadap orang musyrikin 
·dan Yahudi dan n1embuat hukun"'l halal-hararn tentang sesuatu 
ni.akanan tanpa hak. Pada awal periode Madinah (rnasa setelah 
Nabi Muhan1n1ad SAW hijrah ke Madinah. 622-632). 

Sesu11ggu'111ya Al/alt hanyn 1ne11gharn111kn11 bnginzu bangkai, dnrn/1, 
dnging babi, d1111 l1i11nfa11g (kctika se111belilz) disebut (nanw) selnm 
Allah. Tetnpi bara11g sinpa dnlan1 keadnan terpnksa (111e11wknnnyn) 
sedang ia tidnk tirlak 111engi11gi11kn1111ya dan tidak pula nrelampnui 
lJatas, 11zaka tidak ada dosn bagi11ya. Sesunggulznya Allah Mnlln 
Penga 111pu11 lngi Nlalza Pe11 yayang. (Al.:Baq a rah: 173). 

Allah SVVT 1nenegaskan kembali keharaman empat jenis 
ni.akanan terse but. Baru di akhir misi kerasulan Na bi 
Muhammad SAW, Allah SWT inengulang kembali dan 
memperinci beberapa jenis makanan yang diharamkan 
sebelumnya. Selain empatjen.is makanan tersebut. 



Diluzranzkan baginzu (n1enlllkan) bangkai, dara'1, daging babi, (daging 
lzewan), yang disenzbelilt atas nanza selain Alln'1, yang tercekik, yang 
dipuku.l, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkanz binatang 
buas, kecuali yang senzpat kanzu 111enye111belilznya dan (dilzaranzkan 
bagimu yang disenzbelih untuk berlzala ....... , lvlaka barang siapa yang 
terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesunggulznya 
Allah Mahn Penganzpun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah : 3). 

Juga diharamkan hewan yang mati. tercekik, dipukul, terjatuh, 
ditanduk, diterkani. binatang buas, kecuali binatang-binatang 
tersebut n1asih sempat dise1nbelih, binatang yang disernbelih 
untuk berhala. 

Bangkai, baik yang ma ti dengan sendiri maupun karena sebab 
lain, hara1n karena termasuk kotor (khabitsah). Menurut 
Al-Qardawi, diantara hikmah pengharaman bangkai adalah 
agar manusia rnemperhati.kan kesehatan hewan ternak yang 
dimilikinya. Jika ada hewan ternaknya sakit, ia harus segera 
mengobati dan rnengasingkannya dari binatang lain yang sehat, 
sehingga penyakit tidak menular. 

Daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup pun 
tergolong bangkai. Dimasa Jahilivah, memotong punuk unta 
atau bagian lain dari binatang hidup adalah biasa. Islam 
mengharamkan perilaku itu. 



Nabi Mulza111111ad SAW 11zenegaskn11: balnua bagian yang diambil 
dari binntang lzidup adalalz bangkai yang Tinranz dinzaknn. (HR. 
Abu Dawud). 

Hikrnah larangan 1n1 adalah agar rnanusia berlaku baik 
terhada p bina tang. 

Darah, keharaman darah yang rnengalir antara lain karcna 
kotornya, N abi M uhamrnad SAW mengecualikan darah limpa 
dan hati yang boleh dimakan. 

"g_/,,,,,,/,,~~·,,,,,, //.,,,,,,,..,,1. ~/,,,,,, ,,,,,,,,,,,,.,,,,,u~"~, 
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Nabi Muhammad SAW menyatakan: dihalalkan bagi kita (umat 
Isla1n) untuk 11zen1akan dua n1acan1 bangkai (ikan dan belalang) dan 
dua 1nacanz darall /inti dan linzpa. (HR. Ahmad bin Hambal, Ibnu 
majah dan al-Daruqutni). 

Daging Ba bi (Khinzir), sebagairnana halnya bangkai dan darah, 
hikmah keharaman ini adalah karena kotor juga. Menurut 
al-Qardawi, walaupun secara pasti hanya Allah yang 
mengetahui rahasia keharaman daging babi, manusia dapat 
meneliti hikmah dalam larangan ini. Agaknya ilmu pengetahuan 
yang semakin maju dapat mengungkapkannya. Sebagaimana 
dinyatakan ayat diatas, keharamannya adalah karena rijs dan 

w 



fisq, yaitu najis yang dapat dipengaruhi perilaku dan tabiat 
orang yang memakannya dan rnembawanya kepada prilaku 
fasik (suka berbaut kejahatan). kehararnan ini erat kaitannya 
dengan akibat negatif yang ditimbulkannya, yaitu suka 
melakukan perabutan dosa. 

5embelihan yang menyebut selain narna Allah. Kehararnan 
sembelihan yang menyebut selain narna Allah SWT bukan 
karena kotornya jenis sembelihan tersebut secara zatnya, 
melainkan secara maknawi. Larangan ini dimaksud untuk 
memelihara dan rnernpertahankan prinsip tauhid. Menurut 
Muhammad Abduh, kata al-ihlal dalam Al-Qur'an berarti 
mengeraskan suara : 

Sesunggulznya Allah hanya 111englzarn111knn bagin1u bangkni, darah, 
daging babi, dan binatang (ketika disenzbelilz) disebut (nanza) selain 
Allah. Tetapi barang sinpa dalanz keadaan terpaksa (nzenzaknnnyn) 
sedang ia tidak niengingkannya.dan tidak pula nzelanzpaui batas, 
maka tidak ad.a dosa baginya. Sesunggulznya Allah Maha Penganzpun 
lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah : 173). 



Diharanzikan bagi111u (111enzakan) bangkai, darah, daging babi, 
(daging he1van) yang disenzbelih atas na1?la selain Allah, yang 
tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan yang diterkam 
binatang buns, kecuali ynng se111p.at kanzu nzenyembelihnya dan 
(diharanzkan baginzu) yang disenzbelih untuk berhala .... Maka barang 
sinpa yang te1paksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 
sesungguhnya Allah Maha Penganzpun lagi Maha Penyayang. (Al-
Maidah: 3). · 

Katakanlalt · tiadalal k l · J ]aln k d k · 1 n u pero eh dalan1 u>ahyu yang dnva iyu * u, sesuatu yang diharamkan ·bagi orang yang hendak 
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nreninkfl:nnya, kecu~li kala'! nzakanan itu bangkai, atau darah yang 
nrengnlzr atau daging_ babi, ~rena sesunggu.hnya semua itu kotor 
fltau _binatang yang dzsembelzh atas nanza·selain Allah. Barangsiapa 
yang dnlani keadaan terpa~a sedang dia tidak menginginkannya 
dan tidak (pula) melanzpauz batas, maka sesungguhnya Tuhanmu 
Mahn Pengnnzpun lagi Maha Penyayang. (Al -An' am : 145). 

Pada masa jal_liliyah kaum musyrik menyembelih binatang 
untuk berhala sambil berucap "demi latta" atau "demi Uzza". 
Memakan sembelihan· ini dilarang, karena tujuannya bukan 
karena Allah SWT. Memakannya berarti menyetujuinya 
keyakinan kaum musyrik. Allah SWT' memerintahkan agar 
menyebut nama-Nya ketika menyembelih hewan. Termasuk 
dalam larangan ini menyebut nama salah seorang nabi Allah 
SWT atau nama wali suci. 

Ulama Mazhab Hambali dan mazhab Maliki menyatakan 
bahwa penyebutan nama Allah SWT (bismillah = dengan nama 
Allah) adalah syarat mutlak bagi sahnya penyembelihan. 
Karenanya, men1akan sernbelihan yang dengan sengaja tidak 
menyebut nama Allah SWT hukumnya haram. jika karena lupa, 
makanannya tetap halal. Tetapi jika Bismillah tidak dibaca, 
hukunmya makruh. Alasannva, keumuman nas menunjukkan 
bolehnya seseorang menyembelih binatang tanpa membaca 
Bismillah. Mazhab Hanafi berpendapatbahwa sembelih tanpa 
mengucapkan bismillah karena lupa, halal dimakan. Namun 
kalau sengaja tidak n1engucapkan bismillah, hukumnya haram. 

~enurut jumhur ulama, penyebutan nama Allah SWT juga 
disyaratkan jika seseorang melepas hewannya yang terlati.h, 
seperti anjing, untuk menangkap hewan buruan. 



Dari Adi Ibnu Hatim : Nabi Mulzan1111ad SAW nzenyatakan: 
11 Apabila engkau 111elepas anjingnzu yang sudalz terlatih dengan 
11zen1baca na111a Allah dan ia 111e11dapatka11 buruan tersebut dalam 
keadaan lzidup, senzbelilz. Apnbila buruan tersebut sudah niati dan 
tidak nzerupakan penye111belihannya. Jika anjing111u Memaknn 
buruannya, jnnganlalz kn11lll 111akan, karena saya kha1uatir anjingnzu 
nzennngknp btl1~uan itu untuk di111aka1111ya sendiri. Apabila anjingmu 
berburu bersa111a anjing-anjing yang lain yang dilepas tanpa membnca 
bis111ilalz, janganlah kanzu nzakan tangkapannya". (HR. Al-Bukhari 
dan Muslim). 

Menurut Imam Malik, c1r1-c1r1 anjing terlatih adalah ia 
n'lenangkap buruannya karena diperintih tuannya sendiri dan 
tangkapannya tidak dimakan. Iman asy'Svafi'i mengemukakan 
bahwa tangkapan anjing, halal jika ia patuh kepada tuannya 
saja. Anjing tersebut juga memburu bukan untuk dimakan 
sendiri. Iman Abu Hai:iifah mensyaratkan anjing tersebut tidak 
memakan hewan buruan selan1a 3 kali berturut-turut dalam 
perburuannya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, seekor 
anjing disebut terlatih jika telah berkali-kali rnenangkap untuk 
tuannya, mini_mal 3 kali. Imam Ahmad bin Hanbal juga 
melarang memakan tangkapan anjing hitam. 

* 



Ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah anjing boleh 
diperjualbelikan dan hasil penjualannya boleh dimakan. 
Menurutsebagian ulama, diant.aranya Imam Asy-Syafi'i, anjing 
tidak sah dipetjual beli.kan. Mereka berdasarkan pendapat pada 
hadits Nabi Muhammad SAW. 

Dari Abi Mas'ud al-Ansari : bahwa Nabi Muhan1n1ai1 SAW 
melnrang Menzakan Jzasil penjunlan nnjing, pelacur dan lznsil 
bertenung. 

Menurut mereka, larangan itu pada asalnya adalah haram, baik 
yang diperjualbelikan itu anjing yang sudah terlatih a tau bukan. 
Sementara sebagian ulama lain n1enyatakan bahwa penjualan 
anjing yang sudah terlatih untuk berburu tidaklah terlarang. 
Mereka juga berpegang pada hadits lain yang n1enyatakan 
bahwa: 

Nabi Muhanznzad SAW nzelnrang untuk 111enzakan nzakanan dnri lzasil 
penjualan nnjing, selain anjing yang sudalz terlatih untuk berburu. 

Hadits ini mentakhsihkan (membatasi) keharaman memakan 
hasil penjualan anjing, selain anjing yang sudah terlatih untuk 
berburu. Dengan demikian, memakan makanan dari hasil 
penjualan anjing pemburu adalah halal, sebagaimana halalnya 
makanan yang ditangkap oleh anji.ng yang sudah lerlatih untuk 
berburu. 



Munkhanigah dan Mauquzah. Jenis bangkai lain yang 
dipe1ielas oleh Allah SWT. 
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Dihnrn111kn11 bngi11zu (111e11u1knn) bnngkni, dnrnh, dnging bnbi, (dnging 
l1e1un11) ynng dise111belih ntns 1u1111n selnin Allah, ynng tercekik, yang 
dipuk11/, yn11g jatull, ynng ditanduk, dan yang dzterkn111 binntnng 
buas, kecuali yn11g se11zpnt kn11zu 111enye111belilznyn dnn (dihnrnmknn 
bng11111t yang dise111belilz untuk berluzln ...... Mnkn bnrang sinpn yang 
terpnksa knrenn kelnpnran tnnpa sengnjn be_rbunt dosn, sesunggulznyn 
Al/nil Nfnhn Pengn111pun lngi Mahn Penynyang. (Al-Maidah: 3). 

Adalah binatang yang ma ti karena tercekik (rntrrtkhaniqah) dan 
karena terpukul (mauquzah). L arangan ini n1engisyaratkan 
kepada manusia supaya berlaku lernbu t dan kasih ~a yang 
terhadap binatang, sebab binatang juga makhluk Allah SWT. 
mencekik dan men1ukulnya adalah perbuatan aniaya dan 
menyakiti hewan. Perbuatan tersebut adalah perilaku jahiliyah. 
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Rasulullah SAW rnenyatakan: "Allnlz telalz 1Jzewnjibknn berbuat 
bnik ter/zadnp segala sesuatu. Apnbila kaml;l nzenyenzbelilz binatang, 
maka lakukanlalz dengan cara yang baik dan -tajanzknnlalz pisaunya 
tenangkanlnlz se111belihnnnya (agar binatang tersebut tidak tersiksa) ". 
(HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, Abu Dawud, at-Tarmizi, An
Naza'i dan Ibnu Majah). 

Mutaraddiyah dan Natihah. Binatang yang rnati karena 
terjatuh dari ternpatya11g tinggi a tau tercebur ke dalam sumur 
(mutaraddiyah) juga hararn dimakan, karena matinya bukan 
disembelih oleh n1anusia dan sebenarnya tidak ada maksud 
manusia untu~ rnernakannya. Sementara binatang yang mati 
karena tertanduk atau berkelahi (natihah) diharan1kan Allah 
SVVT supaya rnanusia tidak rnernbiarkan begitu saia terjadi 
perkelahian antara sesama binatang. Oleh karena itu, walaupun 
dalam perkelahian tersebut ada binatang yang rnati dan 
mengeluarkan darah karena ditanduk a tau dicakar lawannya, 
memakannva teta p dihararnkan. 

Dalam n1asyaraka t tertentu, ada kebiasaan n1engad u bina tang 
seperti ayan1, karnbing a tau kerbau. Kebiasaan tersebut bahkan 
dijadikan sebagai alatuntuk rnernperkenalkan daerah tersebut 
dan kebudayaanya, dalam acara ini, biasanya binatang yang 
kalah dan berdarah karena ditanduk lawan.nya akan disernbelili 
dan dijadikan santapan bersa1na. Berdasarkan ayat dan hadits 
diatas, dapat dikatakan bahwa memakan sembelihan itu juga 
terlarang. Dalam sebuah hadits dis~butkan: 
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Ba/Hoa 111nnusia 1uga 1onjib berbunt baik terhadap se111ua nzahluk, 
ternznsuk binntang rlnn 111e11ye111belilz binntang dengan earn yang baik 
pula. (HR. AJ1mad bin Hanbal, Muslim, Abu Dawud, At-Tamizi, 
An-Nasa'i dan lbnu Majah). 

Berkaitan dengan masalah ini terdapat dua hal yang 
bertentangan. Di sa tu sisi, n1engad u bina tang adalah ha ram, di 
satu sisi n1enyen1belih adalah halal (boleh). Menurut kaidah fik.ih, 
apabila terdapat dua hal yang bertentangan dalam suatu 
Il}asalah, maka yang harus diutan1akan adalah menghindarkan 
diri dari yang diharamkan. Berdasarkan kaidah ini, memakan 
sen1belihan yang lerlebih dahulu diadu dengan binatang lainnya 
adalah haram. 

Ma-Alkala as-Sa bu'. Bangkai yang juga diharan1kan Allah SWT 
adalah sisa makanan binatang buas, seperti singa, harirnau clan 
srigala. Hikmah Iarangan ini disamping karena kotor, adalah 
sebagai penghorn1atan terhadap ketinggian derajat manusia 
dari bina tang. Memakan sisa bina tang buas dapat merendahkan 
derajat manusia. 

Kelima macam kriteria binatang tersebut (munkhariqah, 
Manuquzah, rnuta.raddiyah, Natihah dan ma akala as-sabu) 
haram untuk dimakan kecuali kalau masih sempatdisembelih 
sebelurn rnati (illa n1a zakkaitum). Untuk mengetahui apakah 
binatan.g tersebut n1asih hid up dapat dilihat dari darahnya masih 
rnengalir a tau rnatanya yang rnasih bergerak. 

Persembahan untuk berhala. Selain itu, yang termasuk haram 
dirnakan adalah sernbelihan yang dipersembahkan untuk 
berhala. Keharaman ini sama dengan k~haraman binatang yang 
disembelih bukan karena Allah SWT. Sembelihan ini 
di.haramkan, karena tujuan penyembelihannya adalah untuk 
rnengagungkan berhala yang jelas hukumnya syirik. Tercakup 
dalam keharaman ini adalah sembelihan yang disiapkan sebagai 
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sesajen untuk menghormati lautagar tidak "marah" atau untuk 
pohon besar yang angker agar tidak mengganggu manusia. 
Dalam masyarakat juga sering ditemukan dalam mendirikan 
suatu gedung atau bangunan diadakan penyembelihan dan 
kepala binatang yang disembelih tersebut (biasanya kerbau) 
dikuburkan supaya tidak terjadi bencana dalam gedung 
tersebut. Sen1belihan ini pun ha ram dimakan. Demikian juga 
dengan sembelihan yang dilakukan orang-orang non muslim 
untuk kepentingan peribadatan mereka. Hikmah larangan ini 
adalah agar Islam tidak mencampuradukan kepereayaan 
t:auhid dengan syirik. 

Binatang Buas. 

Dilznrn111knn bnginzu (111e11znknn) bangkni, daralz, dnging babi, (daging 
lze1oan) yang disen1belilz atns 11nn1a selain Allalz, yang tercekik, yang 
dipukul, yang jatu/z, yang ditanduk, dan yang diterka111 binatang 
buns, kecuali ynng se111pat kanzu n1enye111belilznyn dnn (dilzara111kan 
bngimu ynng dise111beli/i.u11tuk berlzala ...... Maka baraHg siapa ynng 
terpaksa karenn kelapnrnn tanpa sengaja berbuat dosa, sesunggulznya 
Allah Mnhn Pe11gn111pun lagi Malza Penyayang. (Al-Maidah: 3). 



Surat AI-Maidah ayat 3 diatas hanya rnenyebutkan 10 macam 
kriteria binatang yang dil1ararn.kan Allah SWT. Dalam beberapa 
hadits, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kriteria-kriteria 
lain dari binatang yang tidak boleh dimakan. Diantaranya 
adalah binatang buas yang memiliki taring, cakar atau paruh 
untuk ni.enyerang lawannya . 
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Dalani. hadits Abu Sa'labah dijelaskan bahwa: Nabi Muhammad 
SAW 111elnrang 111en1nknn binatang buns yang nzenzpunyai taring. 
(HR. AI-Bukhari). ~ ~ 
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Tennasuk da/a111 larangrzn ini adala/z binatang buas yang menzpunyai 
taring dan setiap yang nzenzpunyai cakar (untuk membunuh) dari 
jeuis burung. (HR. Muslim). 

Walaupun hadits ini rnenunjukkan keharaman memakan 
daging binatang buas, namun ulama berbeda pendapat tentang 
jen.is binatang buas yang diharamkan tersebut. Menurut Imam 
Abu Hanifah, yang din1.aksud dengan binatang buas adalah 
semua hewan yang memakan daging, seperti serigala dan 
kucing. Dalam pandangan Imam asy'Syafi'i, binatang buas yang 
diharamkan hanyalah yang menyerang manusia, seperti singa, 
harini.au. Imam asy-Syafi'i juga melarang memakan anjing dan 
rnemanfaatkan untuk kepentingan m·anusia. Menurutnya, 
anjing adalah haram secara zati (za tnya), karena air liurnya 
adalah najis. 
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Keledai, bagal (peranakan keledai dan kuda), dan kuda, 
hewan lain yang dilarang dimakan aqalah hewan jinak yang 
bertelapak, seperti keledai, bagal dan kuda. Akan tetapi, 
larangan ini masih diperdebatkan oleh ulama. Perdebatan 
pendapat tersebut terjadi karena pemahaman yang berbeda 
terhadap ayat Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. 

Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kanzu 
menungganginya dan (1nenjadikannya) perhiasan, da_n Allah 
menciptakan apa yang kanzu tidak mengetahuinya. (An-Nahl : 8). 

Dijelasknn balrwa Allah SWT telah 1nenciptakan kuda, bagal dan 
keledai jinak. (HR. Al-Bukhari) 

Dari ayat dan hadits ini jumhur ulama berpendapat bahwa 
daging keledai dan bagal haram dimakan. Sementarij Imam 
Malik hanya menghukumkan makruh saja. Sedangkan "Aisah 
bin ti Abu Bakar dan Ibnu Abbas membolehkan untuk memakan 
daging keledai. Imam Abu Hanifah dan Malik melarang 
memakan daging kuda, namun Imam asy-Syafi'i dan sebagian 
pengikutnya serta Imam Abu Yusuf membolehkannya. Alasan 
yang digunakan oleh kelompok yang mengharamkan keledai 
jinak dan membolehkan daging kuda adalah : 



Dari fabir bin Abdilla yang 111eri1uayatkan bahwa Rasulullah SAW 
111elarang 111e111akan daging keledai jinak pada perang Khaibar dan 
111e111bolehkan daging kuda. (HR. AI-Bukhari dan Muslim). 

Jallalah. Rasulllah SAW juga melarang n1emakan binatang 
jallalah, yaitu binatang yang suka mernakan yang kotor-kotor 
baik unta, kuda, sapi, karnbing, ayam ataupun ikan. 

Rasululah SAW 111elara11g jallalalznya 111en1inunz susu. (HR. Al
Khamsah). 
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Rasulullah SAW 111elarang 111akan dagiiig keledai jinak dan jallalalz 
serta nzengendarainya. (HR. Abu Dawud). 

Ularna fikih berbeda pendapat dalam mernahami larang 
tersebut. Ularna Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa 
larangan tersebut, baik mernakan dagingnya, rnengendarainya, 
meminum susunya, rnenghibahkannya kepada orang lain 
maupun menjualnya, hukumannya makruh saja. Menurut 
rnereka, binatang tersebut tidak boleh dirnakan kecuali kalau 
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dikurung didalan1 kandang dan diberi makan yang bersih-bersih, 
sehingga baunya berubah kembali. Dengan demikianJulukan 
jallalahnya hilang, dan menjadi boleh dimakan. Mazhab Syafi'i 
juga berpendapat bahwa binatang jallalah pada asalnya adalah 
makruh. Sama dengan pendapat pertama, n1ereka juga 
n1engatakan bahwa kalau binatang tersebut telah memakan 
n1ak~an yang baik, hukunmya berubah n1enjadi halal. Berbeda 
dengan pendapatdiatas, In1am Ahmad bin Hanbal menyatakan 
bahwa haram hukumnya memakan binatang jallalah. 
Hukutnnya berubah halal apabila binatang terseb~1t dikurung 
selama tiga puluh hari untuk bangsa burung, dan em pat ptiluh 
hari untuk binatang ternak, seperti lembu dan unta. 

Al-Khabaits (yang kotor-kotor). Disamping jallalah, binatang 
lain yang diharamkan dalam Islam adalah yang menjijikan, 
sebagaimana firman Allah SWT: 

.... dnn 111englznlalknn n1erekn segnla yang bnik dan 111e11glznrn111knn 
bngi 111erekn segnla yang buruk ..... (Ar-A'raf: 157). 

Ulapia fiqih berbeda pendapat tentang jenis makanan yang 
dikategorikan buruk atau kotor. Menurut sebagian ulan1a 
diantaranya Imam Malik, yang termasuk dalan1 kategori 
binatang kotor (khabitsah), yang haram dimakan, hanyalah 
yang secara tegas disebutkan didalam nas diatas. 
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sesunggu1z11ya Allah Jzanya nzengharanikan baginzu bangkai, daralz, 
daging babi, dan binatang (ketika disenzbelih) disebut (nanza) selain 
Allah. Tetapi barang siapa dalanz keadaan terpaksa (nienzakannya) 
sedang ia tidak 111enginginkannya dan tidak pula melampaui batas, 
111aka tidak ada dosa baginya. Sesungguhn.ya Allah Maha Penganzpun 
lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 173). 

Dilzaranzkan baginzu (nzeniakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
he1oan) yang disenzbelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 
dipukul, yang jatulz, yang ditanduk, dan yang diterkanz binatang 
buns, kecuali yang senzpat kamu nzenyembelihnya dan (diharamkan 
baginzu yang disembelih untuk ber/Uila ...... Maka barang siapa yang 
terpaksa knrena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya 
Allah Malza Penganzpurl 1agi Maha Penyayang. (Al-Maidah: 3). 
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Kntaknnlnlz : tindnlnlz nku perolelz dnln111 n1n/zyu ynng di1unlzyukn1l 
kepadnku1 sesuntu yang dilznrn 111knn bngi orang yang· Jzendnk 
memnkannya, kecunli knlnu 111nknnnn itu bnllgkni, ntnu dnrn/z ynng 
mengnlir ntnu dnging bnbi, knre11n sesunggulznya se111un itu kolor 
ntnu binatang yang disenzbelih ntas 11n11za selnin Allah. Bnrnngsinpn 
yang dnlanz keadnan terpnksn sednHg din tidnk 111e1lgi11giHknnuyn 
dan tidnk (pula) 11zelnn1paui bntns, 11zakn seszuzggulznyn Tztliannllt 
Mnlzn Pengnnzpun lngi Mnlzn Peuynyang. (Al -An' an1: 145). 

Sedangkan binatang yang n1enurut jiwa kotor a tau nH~njijikan, 
tetapi tidak disebutkan dalan1 nas secara tegas, halal di1nakan. 
lman1 Malik n'len-tbolehkan n1en1akan rayap, cacing tanah, dan 
binatang kotor lainnya, karena tidak ditegaskan kehara1na1u1ya 
dalarn nas. Sebagian lagi, diantaranya Iman1 Asy-Syafi' i, 
berpendapat bahwa ketentuan kotor atau tidaknya suatu 
makanan atau binatang bukan hanya karena nas, tetapi jugaa 
menurut pertin1bangan akal dan jiwa yang sehat. Oleh karena 
itu, In1an1 as-Syafi'i n1elarang n1e1nakan serangga, penyu, 
kodok, kepi ting dan binatang sejenis lai1u'lya. 

Bina tang yang boleh dan tidak boleh dibunuh. Rasulullah SAW 
juga n1elarang unluk mernakan binatang berbahaya dan berbisa 
yang boleh dibw1ttl'l dan bina tang yang dilarang n1en1bw1u1mya. 
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Jen.is bina tang yang dibolehkan N abi Muhammad SAW untuk 
dibunuh adalah : 

Tikus, kalnjengking, buntng gngnk, elnng dnn anjing gila. (HR. Al
Khan"'lsah). 

Sedangkan binatang yang dilarang n"'len1bunuhnya antara lain 
sen1ut, lebah, burung hud-hud, dan kodok. Dalam memahami 
perintah n1en""tbunuh binatang ini. Imam as-Syafi'i berpendapat 
bahwa binatang tersebut boleh dibunuh, karena binatang itu 
menyerang n1anusia. Oleh karena itu, mernakan binatangyang 
boleh dibunuh adalah haram. 

Landak. Kedudukan hukum binatang landak juga 
dipersilisihkan dikalangan ulama. Menurut lbnu Qudamah, 
ulan1a fiqih 1'.1lazhab Hambali, landak haram dimakan karena 
termasuk binatang yang jorok (khabisah). Landak adalah. 
bina tang pe1nakan serangga dan termasuk ke dalam bangsa 
tikus besar. In1an"'l Malik dan hnam Abu Hanifah mengganggap 
makruh 1nen"'lakan landak. Sedangkan Imam asy-Safi'i 
n"'lemandang landak Rukhsah yang dihalalkan. 

Perbedaan pendapat tentang kehararnan binatang-binatang 
yang disebut selain dalam: 



Dilzaran1kan baginzu (nzenzaknn) bangkai, daralz, daging babi, (daging 
lzewan) yang disenzbelilz alas nanza selain Allah, yang tercekik, yang 
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkanz binatang 
buns, kecuali yang senzpat kanzu nzenyenzbelihnya dan (diharanz~an 
bngimu yang disenzbelih untuk berhaln ...... Maka barang siapa yang 
terpnksa karenn kelapnran tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya 
Allnlz /vlaha Penganzpun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah : 3). 

Adalah karena dalil-dalil terhadap larangan dalam hadits-hadits 
tersebut tidak bersifatqat'i (tegas). Sebagian ulama menerimanya 
dan menganggapnya sebagai hadits shahih. Karena itu, 
menurut rnereka binatang-binatang tersebut adalah haram. 
Namun sebagian ulama lain tidak menerima sebagian hadits
hadits tersebut, karena dianggap tidak shahih. Hadits-hadits 
tersebut tidak dapat ditakhsiskan (n1engkhususkan) keumuman 
ayat AI-Qur'an. Sementara sebagian ulama memahami 
larangan-larangan dalam hadits hanyalah makruh dan tidak 
sampai pada derajat haram. 



D. MAKANAN YANG TIDAK DITEGASKAN OLEH NAS 

Pada dasarnya, jenis n1akanan yang tidak disebutkan oleh syara' 
atau nas boleh dimakan, baik binatang, tumbuh-turnbuhan 
n"'laupun benda lain. 

Dialali Allalz, yang 111enjadikan segala yang ada di bunzi untuk 
kan1u .... (AI-Baqarah: 29) 

Allah SWT menyebutkan bahwa Dialah yang menciptakan 
untuk rnanusia serta n"'lenyen1purnakan segala nikrnat-Nya 
kepada manusia, baik yang jelas maupun yang tersen1bunyi. 

Tidaklalt kn1nu perhatiknn sesungguhnya Allah telah n1enundukka11 
untuk (kepentingan) nzzi apa yang dilangit dan apa yang dibu111i dan 
nzenyenzpurnakan untuk11zu niknzat-Nya lahir dan bathin. Dan 
diantara manusia ada yang nzembantah tentang (keesaan) Allah tanpa 
ilnzu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang nzemberi 
penerangan. (Lukman : 20 ). 
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Dnn diantara nzenundukkan untuknzu npa yang ada dilangit dan 
npn ynng ada dibu nzi semuanya (sebagai ralznzat) dari padanya. 
Sesunggulznya pnda yang demikian itu benar-benar terdnpat tanda
tmzda (kekunsann Allali) bagi kanzu yang berfikir. (Al-Jaa tsiyah : 
13). 

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah telali 111euJfljibknn segala 
yang wajib, knrenn itu jangnnlalz kanzu 111enyia-yinknn. Dia juga telalz 
menglzarnnzknn dnn 111e111buat bntasan-batnsannya, karenn itu 
jnnganlnlz kn111u 111e111pern1asnlalzkannya." (HR. ad-Danaqutni). 

Dalam hadits lain, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, 
Nabi Muhammad menyebutkan bahwa jika Allah SWT 
mendiamkan sesuatu berarti membolehkannya 
(ma'fuww'anhu). Karena itu, untuk mengetahui kedudukan 
hukum suatu jenis makanan harus berdasarkan nas yang tegas. 
Kalau terdapat jenis makanan yang meragukan, karena tidak 
ditegaskan dalam nas, maka harus diadakan ijtihad dengan 
melihat sifat-sifatnya apakah ada permasalahan atau tidak 
dengan sifat makanan a tau binatang yang ditegaskan oleh nas. 
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Seperti ditegaskan Na bi Muhammad SAW dalam hadits yang 
diriwayatkan Daruquthni tersebut, yakni dibiarkannya 
beberapa hal, berarti beberapa hal tersebut merupakan rahmat 
Allah SWT yang dilimpahkan-Nya kepada umat manusia. 
Sedikit sekali Allah SWT n1.enyebutkan rnakanan-makanan yang 
dihararnkan-Nya dalarn Al-Qur' an. Jun1.lahnya hanya sepuluh 
macan1., tercan tum dalarn : 
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Diluzran1kan baginzu (nzenzakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
he1uan) yang disenzbelilz atas nanza selain Allah, yang tercekik, yang 
dipukul, yang jntulz, yang ditanduk, dan yang diterknm binatang 
buas, kecuali yang sen1pat kanzu nzenyenzbelihnya dan (diharamkan 
bagi1nu yang disenzbelih untuk berhala ...... Maka barang siapa yang 
terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesunggulznya 
Allah Maha Penganzpun lagi Malza Penyayang. (Al-Maidah: 3). 

Sernentara penjabaran dari Nabi Muhammad SAW dalam 
·beberapa haditsnya ti.dak banyak dan ti.dak terlalu terperinci. 
Oleh karena itu, prinsip halal toyiba (boleh dan bail<) adalah 
hal rnutlak yang harus dipenuhi dan diperhatikan. Da~am Al
Qur'an, jelas disebutkan yang dihalalkan Allah SWT ~?alah 
yang baik-baik dan yang diharamkan-Nya adalah buruk-1?.uruk. 

* 



....... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
menglzaramkan_bagi nzereka segala yang buruk .. .. (Ar-A'raf: 157). 

Untuk menentukan hukum makanan yang tidak terdapat 
dalam nas perlu diperhatikan prinsip ia darara wa la dirara, 
yaitu: 

Tidak boleh nzembahayakan din· sendiri dan orang lain. (HR. Ahmad 
bin Hanbal). 

Hal ini juga tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu 
jalb al-Masalih (mengam bil maslaha t) dan daf' almaf asid 
(menolak mudarat a tau bahaya). Jika menurutkesehatan, suatu 
jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan 
terse but haram dikonsumsi. 

A pabila seseorang merasa ragu ter had a p sua tu makanan, maka 
ia wajib menghindarinya, karena hal ini termasuk hal ·yang 
syubhat (keraguan a tau kekurang jelasan). Dalam sabdanya, 



Nabi Mu/za111111ad SAW nzen.jelaskan : balnoa yang halal dan yang 
l1ara111 sudalz jelas. Diantara keduanya ada hal-hal yang belunz jelas 
kedudukannya (syubhat). Ban yak yang tidak tahu apakalz hal ter$ebut 
tennasuk lzala~ atau. lzara111. Maka siapa yang .meni~zgalkan dan 
nzenjaulzin ya, karena Jzendak nzen1eliluzra aganza dan kehornzatannya, 
ia akan selan1at dari bahaya syubhat. Sebaliknya, siapa yang 
111engerjakannya, dia hanzpir terjatulz kedalarn yang haranz. (HR. 
Al-Bukhari). 

Na bi Muharnn"lad SAW: Tinggalkan apa yang meragukan kanm 
kepada yang tidak nzeragukan kn nzu. (HR. Al-Bukhari). 

Ini mengisyaratkan supaya umat Islam bersikap hati-hati 
I . 

terhadap suatu hal yang hukumnya masih tidak jelas. 

Sebaliknya, seorang Muslim tidak perlu dan tidak diwajibkan 
untuk mempermasalahkan dan menanyakan sesua tu yang tidak 
dilihatnya secara nyata. Tidak ada kewajiban seorang Muslim 
untuk mempertanyakan penyembelihan suatu makanan yang 
halal; apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. 

* 



Kalau makanan tersebutdiyakini kehalalannya, maka halallah 
dia. 

N abi Muhammad SAW menjelaskan : balnl'a apabzla adn 
seseorang yang nzenzberi kita daging, tetnpi kita tidak tahu apaknlt 
sembelihannya nzenyebut na111a Allalz SWT atau tidak, nzakn 
ucapkanla/z sajn bisnzillalz sebelian nzenzaknnnyn. (HR. Bukhari). 

Inilah agaknya yang dimaksud Nabi Muhammad SAW bahwa 
yang tidak dijelaskan Allah SWT secara tidak tegas dalam nas 
adalah halal yang dirnaafkan-Nya. Suatu makanan yang tidak 
dijelaskan, baik dalarn AI-Qur' an maupun dalam hadits berarti 
halal, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prin.sip hal dan 
haran1 dala1n Islam. Seseorang dilarang rnempertanyakan dan 
men1permasalahkan rnengapa Allah SWT tidak menjelaskan 
tentang sesuatu, sebagairnana ditegaskan Allah SWT: 



111enyusahkan knnzu dnn jika kanzu n1enanyakan di 1vaktu Al-Qur'an 
itu sedang diturunkn11, niscaya akan diterangkan kepadanzu. Allalz 
111e111anfkan (ka11111), tentnng /Ull-ltal itu. Alla/z Malla Penganzpun lagi 
Mnlza Penyantun. (AI-Maidah: 101) 

Sebab jika dijelaskan akan mempersulit bagi dirinya, hadits Nabi 
M uhamrnad SAW yang lain menjelaskan : 

Bnlz1va orang nzuslinz yang besar kesalahan adalah yang suka 
n1en1pertanyakan sesuatu yang pada dasarnya tidak haram, tetap 
karena pertanyaannya akhirnya diharanzkan. 

E. MAKANAN AHLULKITAB 

Menurut Al-Qur'an, makanan ahlulkitab adalah makanan or
ang yang menerma kitab suci dan mengakuinya wahyu Allah 
SWT, yang halal din"lakan dan makanan umat Islam halal juga 
untuk mereka. 

Pndn ltari ini dilinlnlknn bagin111 yang bnik-bnik. Maknnnn 
(sen1beliluz11) orang-orang yang diberi Al-Kitnb itu luzlal baginzu dmi 
11znknnan kn111u halal (puln) bngi n1erekn .... (Al-Maidah : 5). 



Dalan1 ayat ini, Allah SWT n1en1beri tuntunan kepada un1at 
lslan1 dalan'\ pergaulan sosial dengan ahlulkitab. Antara un1at 
lsla111 dalan'\ dan n'lereka tidak ada ha"n1batan untuk beke1ia 
san1a dan saling berbuat baik. 

Dnn jnngrznlrzlz kn111u berdebnt dengrzn Alzli Kitrzb, 111elrzi11krzn dengnn 
cnrrz yrzng przling baik, kecunli dengan orang-orang zrzli111 dia11tar 
merekn, drzn Krztakn1Zlnlz : Ka111i telalz berinzan kcprzda (kitrzb-kitab) 
ynng diturunkrzn keprzdrz ka111i dan yrz11g diturunkrzn keprzda111u ; 
Tu/inn krz111i dan.Tu/za11 krz111u adnlnlz sntu, dan ka111i lzrznya kepndrz
Nyn berseralz diri. (Al-Ankabuut: 46). 

Allah SWT tidak n1elarang un1at Islan1 untuk berbuat baik dan 
berlaku adil kepada n1ereka, sejauh n1ereka tidak 1nengganggu 
dan n1emerangi un1a t Islan1. 

Katakanlah :· Hai Ahli Kitnb, 111nrilnlz (berpegang) kepadn suntll 
knli111nt (ketetapan) yang tidak nda perselisilzan a11tarn kanzi dan 
knnllt. . ... (Ali - Imran: 64). 



Salah satu wujud dari hubungan baik ini adalah bolehnya 
antara n1ereka saling rnemberikan makanan (sembelihan). Ini 
dimaksudkan agar ni.ereka n1enyadari bahwa Islam bersikat 
toleran n1enghormati agama n"'lereka, karena pada dasarnya 
agan1a n1ereka, juga agan"'\a wahyu. Sikap ini setidak-tidaknya 
n"'le1nberikan kesan bahwa Islan1 juga mengakui keberadaan 
agan1a 111ereka sebagai agan1a samawi. Dengan sikap yang bail< 
in.i, dillarapkan n1ereka akan si1npati kepada Islam dan bersikap 
baik pula, sehingga dapat n"'lernbuka hati rnereka untuk 
me111pelajari dan 111en"'lpertin1bangkan kebenaran agama Islam. 
Na111un ada hal-hal yang n1enjadi perbedaan pendapat di 
kalangan ulan"'\a ni.engenai n1akanan ahlulkitab ini. Menurut 
tvlazhab Hanafi, ni.akanan a tau s~mbelihan ahlulkitab itu halal 
din1akan karena diantar syarat sah dalarn penyembelihan 
adalah rnuslitn atau altlulkitab. Oleh sebab itu, sembelih mereka 
halal dini.akan. Mereka berpendapat bahwa kalau dalan1 
sen"'lbelihan tersebut tidak t~rdengar ahlulkitab itu menyebutkan 
nan1a selain Allah, seperti Al-Masih atau Uzair, sembelih rnereka 
adalah halal. Sebaliknya, kalau terdengar mereka 
n1engucapkannya, n1aka sembelihan tersebut tidak halal 
ditnakan, karena tern1asuk sembelihan yang tidak menyebut 
na1na Allah (uhilln li gair Allah). 

In1an1 Abu Yusuf berpendapat bahwa ahlulkitab yang halal 
sen1belihanny;::d adalah orang Nasrani yang tidak n1empercayai 
ketuhanan Isa bin Maryam dan orang Yahudi yang menolak 
keutuhan Uzair. Kalau mereka rnenyakini Isa atau Uzairsebagai 
Tuhan, ni.aka rnakanan mereka haram dirnakan, kecuali kalau 
terpaksa. Ini.am Malik menganggap bahwa sembelihan 
ahlulkitab hukumnya rnakruh. Sementara salah seorang 
pengikut Mazhab Maliki, Ibnu al-Ar~bi al-Maliki (w 546 H), 
yang juga ahli tafsir, rnenyatakan bahwa makanan ahlulkitab 
halal dimakan. 
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Pada Jzari ini dilzalalkan baginzu yang baik-baik. Makanan 
(senzbelilzan) orang-orang yang dzberi Al-kitab itu lznlal baginzu dan 
makan kanzu halal (pula) bagi nzerekn .... (Al-Maidah : 5). 

Menurutnya merupakan dalil yang tegas menyatakan bahwa 
binatang buruan dan makanan ahluklkitab adalah termasuk 
yang baik-baik yang dihalalkan Allah SWT secara mutlak. 
Tujuan Allah SWT menegaskan hal ini adalah untuk 
n1enghilangkan keragu-raguan di kalangan uma t Islam dan 
kekhawatiran mereka terhadap sembelihan dan makanan 
ahlulkitab tersebut. Tetapi jika rnakanan dan sembelihan 
tersebut ditujukan untuk upacara ibadah mereka, maka 
sembelihan tersebuf haram dimakan, karena tujuan 
penyernbelihan bukan karena Allah SWT. 

Imam asy-Syafi'i, berpendapat bahwa kalau sernbelihan 
ahlulkitab tersebut menyebut nan1a Allah, boleh dilnakan. Teta.pi 
kalau n1enyebut narna selain Allah, sernbelihan tersebut haram, 
pendapat ini juga dianut oleh Imam Ahmad bin Hambal dan 
pengikutnya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kalau orang 
Yahudi rnenyembelih binatang yang berkuku yang diharamkan 
untuk n1ereka, seperti unta dan kambing, sembelihan tersebut 
halal dirnakan uma t Islam. Karena, dalarn Islam sembelihan 
tersebut tidak dilarang, walaupun dalam agama mereka 
(Yahudi) terlarang. 



Ulama berbeda pendapat tentang siap sebenarnya yang disebut 
ahlulkitab yang n-iakanannya halal dimakan oleh seorang 
muslim. Jumhur ulama berpendapat bahwa ahlulkitab adalah 
orang-orang Yahudi yang menerin-ia kitab Taurat dan orang 
Kristen yang menerirna kitab Injil. Hanya sembelihan merekalah 
yang dihalalkan dalam Islam. Selain mereka, tidak termasuk 
ahlulkitab dan sembelih mereka haram bagi urnat Islam. 
Sernentara sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang 
Kristen Arab tidak terrnasuk ke dalam kelompok ahlulkitab. Jadi 
makanan dan sembelihan mereka haram bagi urnat Islam. 

• 

lbnu Hazm berpendapat bahwa orang Majusi termasuk 
kedalam kelompok ahlulkitab dam sen"lbelihan rnereka halal 
dirnakan oleh urnat Islam, rnereka meyakini Zoroaster sebagai 
nabi dan menerirna kitab Zend Avesta. Imam Abu Hanifah 
menggolongkan orang-orang sabi'ah (penyembah bintang) 
sebagai ahlulkitab juga. ·Ada juga ulama, diantaranya 
Muhammad Abduh, yang berpendapat bahwa orang Hindu 
dan Budha juga termasuk ahlul kitab karena mereka memiliki 
kitab Weda dan Tripitaka. Dalam pemikiran mereka, yang 
dimaksud ahlulkitab adalah penganut agama yang rnempunya,i 
kitab suci sebagai pedoman n"lereka, bail< agam.a terse but samawi 
n"\aupun agama hasil pemikiran rnanusia sendiri, karena itu 
rnakanan dan sernbelihan mereka halal bagi umat Islam. 

F. BEROBA T DENG AN PRO DUK HALAL 

Allah swr rnemberikan ruksah untuk mengkonsumsi makanan 
haram apabila tidak ada lagi makanan yang halal. Dalam Al
Qur'an, Allah SVvT rnenyebutkan sebanyak lima kali tentang 
kebolehan seorang rnuslirn rnernakan rnakanan yang haram, 
karena terpaksa. 
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Sesunggulznyn Allalz lznnya 111englzarn111knn bngi111u bangkai, daralz, 
dnging babi dan binatang (ketikn disenzbelilz) disebut (nanza) selain 
Allnlz. Tetapi barang siapn dala111 keadaan terpaksa (nzenzakannya) 
sednng in tidak menginginknnnya dan tidak pula nzelanzpaui batas, 
mnkn h"dak (Ida dosa baginya. Sesunggulznya Allalz Mahn Penganzpun 
lngi Malza Penyayang (Al-Baqarah: 173). 

Dilznrnn1ka11 bagi111u (111e111nkan) bangkni, dara/z, daging babi, (daging 
he11.1an) yang disenzbelilz atas nanza selain Allah, yang tercekik, yang 
dipukul, yang jatulz, yang ditanduk, dan yang diterknnz binatang 
buas, kecuali yang senzpat kanzu nzenyenzbelihnya dan (dilzaramkan 
baginzu yang disembelilz untuk berhala ...... Maka barang siapa yang 
terpaksa karena kelaparnn tanpa sengnja berbuat dosa, sesunggu.lznyn 

. Allnlz Malza Pengnnzpun lagi Mnlzn Penyaynng. (Al-Maidah: 3). 

w 



..... padahal sesungguhnya Allah telah nzenjelaskan kepada kanm 
apa yang dihara111kan-Nya atasnJu,. kecuali apa yang terpaksa kamu 
111en1nkainya ..... (Al-An' am : 119). 

Kntnknnlah : tindnlnh aku peroleh dalan1 u1nhyu yang di1oalzyuknn 
kepadnku, sesuntu yang dihara111kan bagi orang ynng hendak 
111en1nkannya, kecunli kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 
111engalir atnu daging bnbi, karena sesungguhnya se1nua itu kotor 
a tnu binalang yang disenzbelih alas nanza selnin Allah .. Barangsiapa 
yang dalanz keadaan terpaksa sedang din tidak nzenginginkannya 
dnn tidak (pula) 111elnnzpnui batas, nzaka sesunggultnya Tuhannzu 
Mnlzn Pengn1npun lngi Malza Penyayang. (Al -An' am : 145) 



Sesunggulznya Allah hanya mengharanzkan atasmu (1nenzakan) 
bangkni, darah, daging babi, dan apa yang dise111belilz dengan 
menyebut nanza selain Allah, tetapi barangsiapa yang terpaksa 
menuzknnnya dengan tidak ruenganiaya dan tidak pula nzeianzpaui 
batas, nzaka sesungguhnya Allah Maha Penganzpun lagi Maha 
Penyayang. (An-Nahl : 115). 

Namun demikian, Allah SWT n1enegaskan bahwa kebolehan 
ini haruslah didasarkan kepada ketentuan, tidak karena 
disengaja dan bukan karena keinginan yang bersangkutan untuk 
n1emakannya dan melawan ketentuan Allah SWT serta tidak 
melampaui batas. 

Ularna sepaka t ten tang masalah kebolehan n1emakan makanan 
yang hararn jika terpaksa. Tetapi, n1ercka bcrbcda pendapat 
mengenai ba tasan keadaan darurat dan ketentuan tidak 
berlebihan. Sebagian ulama memberikan batasan bahwa 
keadaan darurat tersebut berlangsung selama semalam. Jika 
dalam waktu itu seseorang tidak menemukan makanan yang 
halal, ia boleh mengkonsumsi makanan yang haram dengan 
syarat hanya sekedar untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya. Sen1entara Imam Malik memberi batasan tidak 
berlebihan adalah sekedar mengenyangkan dan untuk 
kebutuhan hidup selanjutnya sampai ia mendapati makanan 
yang halal. 



Berkaitan dengan ni.asalah tersebut, tirnbul pertanyaan apakah 
n1akanan-n1akanan a tau bend.a lain yang haarn boleh 
din'\a.ti.faatkan u.ntuk mengobat:i penyakit. Pada hakekatnyayang 
n1emberi penyakit, dan kesen1buhan adalah Allah SWT. 

Dn11 npnbiln nku snkit, Dinlali yang n1enye111buliknn Aku. (Asy
Syu' araa : 80). 

Allah SWT tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali ada 
obatnya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mencari obat 
untuk ni.enyernbuhkan penyakit yang dideritanya. Dalam 
se bu ah ha di ts, 

Nnbi Muhnnznzad SAW nzenerangf<an bal11ua Allah SINT telalz 
nzenurunkan penyakit dan obatnya. Oleh karena itu, ia 
nzemerintahkan kepada nzanusia supaya berobat. Tetapi Nabi 
Muhanzmad SAW nzelarang berobat dengan benda atau nzakanan 
yang harani. (HR. Abu Dawud). 

Na bi SAW juga melarang menggunakan khamar dan minuman 
lain yang memabukkan untuk berobat, sebagaimana 
larangannya kepada Thariq bin Suwaid. 
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Nabi SAW nzenegaskan bahnm khamar bukanlah obat, melainkan 
penyakit. (HR. Muslim). 

Nabi Muhanzmad SAW nzenyanzpaikan balrwa sesungguhnya Allah 
SWT tidak nzerrjadikan kese11zbuhan suntu penyakit dengan yang 
Jzaranz. (HR. Al-Bukhari). 

Berdasarkan hadits-hadits ini, sebagian ulama fiqih n1enegaskan 
bahwa makanan yang diharamkan Allah SWT tidak dapat 
dijadikan sebagai obat, untuk n1enyembuhkan penyakit 
haruslah menggunakan makanan yang halal sebagai obat. 
Menurut mereka, tidak ada rukshah dalam berobat, karena 
berobat tidak sama dengan makan. 

Sebagian ularna fiqih lain membolehkan menggunakan 
makanan dan benda-benda haram lain untuk berobat, apabila 
makanan yang tidak didapati. Mercka n1en1andang bahwa. 
berobat sama dengan makana, yaitu untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup dan memelihara jiwa. Mereka 
mendasarkan pendapat ini kepada hadits: 



Nnbi SA \l\f yang 111e111bolelzknn Abdur Rnl11nnn bin Auf dan Zubair 
bin A1u1un11 untuk 111e11ggunnkn11 sutra sebngni obnt penynkit kusta 
yang 111erckn deritn. Pndallnl Nnbi 111elnrnng nzenznkai Slltra untuk 
zl111at11yn yang lnki-lnki. (HR. Muslin1, Abu Dawudi). 

Kalau sutra boleh digunakan untuk obat, tentu benda atau 
n1akanan yang hara1n lai1u1ya dapat pula digunakan untuk 
penyen1buhan penyakit. Pendapat mereja juga didasarkan pada 
prinsip a tau kaidah yang ni.engatakan, 11 daruratmembolehkan 
hal-hal yang terlarang". Namun kelebihan n1enggunakan haJ
hal yang terlarang". Nair. un kelebihan n1enggunakan hal-hal 
yang diharan1kan Allah SWT untuk dijadikan sebagai obat 
haruslah n1emenuhi syarat-syarat tertentu yang tegas. 

Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa obatyang haram dapat 
dipcrgunakan apabila tidak dijumpai lagi obat lain yang.halal, 
karena kalau obat yang haram tersebut tidak dipergunakan 
akan dapat n1engancam keselamatan jiwa sipenderita. 
Penggunaan oba t yang haram ini harus berdasarkan resep dan 
izin seorang dokter muslli:n yang benar-benar dapat dipercaya, 
baik agamanya maupun kapasitas keilmuannya dalam bidang 
kedokteran dan diagnosa penyakitnya. Kalau syarat-syarat 
tersebut terpenuhi, maka hal-hal yang diharamkan boleh 

* 



dikonsumsi untuk mengobati penyakit. Sebenamya Al-Qardawi 
sendiri menegaskan tidak adany a darura t untuk memakai yang 
haram dalam berobat. Persyaratan-persyaratan tersebut 
hanyalah sebagai sekedar ihtiyat tindakan (waspada) yang 
sevvaktu-waktu mungkin dapat terjadi. 



Sesi X 
BAHAN PRODUK HALAL DAN HARAM 

SERT A PEMERIKSAAN LABORATORIUM 

A. TUJUAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta mengetahui dan ni.eni.ahami tentang pandangan 
agama terhadap produk halal dan haram. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta n""Larn pu n""Lenjelaskan ajaran agamanya 

tentang produk halal dan haram. 
b. Peserta n""Lani.pu menyan1paikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam ajaran agamanya. 
c. Peserta ni.ampu ni.enjelaskan pendekatan 

keagan1aan yang ni.en""tadai dalarn menghadapi isu
isu sosial dan dani. pak neg a tifnya dalam berbagai 
aspek di Indonesia. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Metode peni.belajaran diberikan melalui: 
1. Ceran1ah dan tanya jawab. 
2. Diskusi 
3. Games/ role plays. 

C .. WAKTU 
Waktu yang dibutuhkan untuk ni.enyampaikan materi ini 
adalah 6 jam pelajaran @ 45 menit. 



D. PERALAT AN DAN MEDIA PEMBELAJ ARAN 
1. Media Pandang Dengar (AVA). 

a. OHP dan transparant Kertas 
b. Slide 

2. Flip chart, pa pan tulis dan lain-lain. 
3. Poster/Gambar 

E. TATA RUANG 
Dalam kelas Pleno, ruangan/kursi dibentuk huruf "U" 
menghadap ke papan tulis dan dalani. kertas kelompok 
dibentuk huruf" O". 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Menjelaskan ten tang pokok bahasan, tujuan dan waktu 

penya11an. 
2. Fasilitator memberikan cetama1i·dan diselingi dengan 

tanya jawab tentang: 
a. Pandangan dan ajaran tentang produk halal. 
b. Ajaran agama tentang produk haran1/najis. 
c. Pentingnya pendekatan keagan1aan dalam 

mengkonsumsi makanan. 
d. Pendekatan agama dan n1oral untuk mewujudkan 

terbentuknya akhlaqul karimah. 
3. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok 

diskusi dan rnenjelaskan topik yang perlu didiskusikan 
dalam kelompok, yaitu: 
a. Ke lorn pok I a pa dan bagaimana se benarnya peranan 

yang dapat dijalankan agama dan moral dalam
mengkonsumsi prod uk halal. 

b. Kelompok II Pesan-pesan yang berhubunga.n 
dengan agama dan -moral apa saja yang dapat 

* 



disampaikan untuk kampanye tentang produk 
halal. 

c. Kelompok III jalan keluar apa yang dapat diberikan 
agama dalam kekacauan psikologis akibat produk 
haram/ najis. 

4. Ketua kelompok memin1pin diskusi dengan topik-topik 
yang diberikan. 

5. Fasilitator mengamati jalannya diskusi dan berperan 
sebagai nara sumber. 

6. Hasil diskusi kelompok di presentasikan pada kelas 
pleno. 

BAHAN BACAAN PESERT A 

Masyarakat n"'lemerlukan perlindungan dari pemerintah bagi 
sen1ua barang yang dimakan dan diminum terutama hasil 
produksi 1nakanan dan minun1an yang selama ini dilakukan, 
halal menurut ajaran Islam. Beberapa ayat dan hadits antara 
lain: 

A. KETENTUAN PRODUK HALAL DAN HARAM 

Dan 111akanlalz makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 
telah rizkiknn kepadamu, dan bertaq1oalah kepada Allah yang kamu 
berinzan kepada-Nya. (Al-Maidah : 88) 

* 



Mnkn mnknnlalz yang lznlnl lagi bnik dnri rizki yang telnlz diberiknn 
Allnlz kepndnnzu; dan syukurilnlz 11i'111nt Allah, jikn kn11zu ltnnyn 
kepndn-Nyn snja 11z.enyenzbnh. (An-Nahl: 114) 

Hni oraJZg-ornng yang berinznn, 11znknnlnlz dinHtnrn rizki yang bnik
bnik yang kn11zi berikan kepndn111u dnn bersyukurlnh kepadrz Alln/1, 
jika benttr-bennr lznnyn kepndn-Nyn knnzu n1enyenzbnlz. 
(Al Baq arah : 172) 

Rasulullah SAW bersabda : 

Sesunggulznyn Allah itu baik drzn Din lznnyn nzenerinw lznl-lznl yang 
baik-bnik sajn. (HR. Muslim). 



Oleh karena itu 1naka pemerintah_?ersama dengan Ularna/ 
Peni.uka aga 1na Islani. berkewa11ban un tuk n1elakukan 
pengawasan untuk dari hal-hal yang dapat mempengaruhi 
kehalalan dari bahan pokok, bahan tambaha1:"1, proses produksi 
penyini.panan dan pengedaran makanan, m1numan. 
Kasus-kasus yang makanan halal yang dapat meragukan 
masyarakat akan mempunyai dampak negati_f tidak hanya 
berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri, tapi juga bagi 
pertuni.buhan ekonorni rnasyarakat dan bangsa pada umumnya. 
Yang Iebih pen.ting lagi bagi seorang Muslim dalam hal makan 
dan ni.inu1nan adalah suatu yang erat sekali kaitannya dengan 
ibadah. Manakala seorang Muslini. memakan dan meminum 
sesuatu yang haram atau najis, maka do' a dan ibadahnva sia
sia dan tidak di.terin'la oleh Allah SWT. 

B.PENGERTIAN ISTILAH 

1. 

2. 

3. 

l\1akanan adalah barang yang dini.aksudkan untuk dimakan 
atau diminun.1 oleh manusia serta bahan yang digunakan 
dalam produksi n1akanan dan minuman. 

Makanan olahan adalah makanan dan minuman yang 
diolah berasal dari bah.an baku dengan proses teknologi 
yang sesuai dan atau dita1nbah den.gan bahan pengawet 
dan atau bahan pen.along, tab.an untuk disimpan. 

Bahan ba.ku. adalah bahan n1entah termasuk penangana~ 
pasca panena1mya maupun bahan olahan yang diproduks• 
ni.elalui proses industri. 

4
· Meni.produksi adalah membuat mengolah bentuk~ 

men k ' gawet an, membungkus untuk diedarkan sesuai 
deng · . an persyaratan yang berlaku untuk menjamtll 
perhndungan bagi masyarakat. w 



5. Mengedarkan adalah menawarkan, menjajakan menjual, 
menyerahkan, menyimpan atau memiliki persediaan 
ditempat penjualan a tau alat angkutan umum a tau lainnya 
kecuali jika nyata-nyata unruk konsumsi sendiri agar 
terjamin pemisahan makanan olahan dari pencemaran yang 
dapat nlengganggu kesehatan dan keyakinan masyarakat 
sesuai dengan agamanya. 

6. Penandaan adalah pemberian tanda berupa tulisan, garn bar 
a tau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah 
atau pembungkus sebagai keterangan atau penjelasan 
tentang makanan olahan tersebut. Produsen wajib memberi 
penandaan yang benar, jelas dan lengkap pada produknya 
sehingga jelas jenis bahan serta sumber hewan atau 
tumbuhan yang digunakan. 

7. Ajaran Islam adalah tata aturan Agama yang berdasarkan 
Al-Qur' an dan hadits untuk mengatur hubungan ritual 
langsung antara manusia dengan Tuhan, dan antara 
n1anusia dengan sesama manusia serta hubungan antara 
manusia dengan benda dan alam sekitar. Disamping Al
Qur' an dan Al Hadits, sumber Ajaran Islam adalah ljma' 
~onsensus ulama dan Qiyas. 

8. Pengawasan: adalah kegiatan yang dilaksanakan instansi 
a tau badan untuk melindungi konsumen agar makanan 
selani.a produksi, penanganan. Penyimpanan, 
pengelolaan, pendistribusian, aman, sehat, layak dan 
halal untuk dikonsumsi, men1enuhi mu tu dan 
persyara tan mu tu dan persyaratan keamanan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 



9. Pengendalian adalah sen1.ua usaha perbaikan n1utu dalam 
pabrik, sehingga man"lpu n1enghasilkan produksi yang 
rnutunya memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

10. Halal dan haram. 
a. Halal adalah sesua tu yang dibolehkan rnenurut Ajaran 

Islam. 
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Dialalz Allalz yang nzenjadikan segnla yang di bunii untuk knmu, 
dan Dia berkelzendak (nzenuju) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh lmzgit 
Dia Malza Mengetahui segala sesuatu. (Al Baqarah : 2.9). 

b. Makanan halal adalah rnakanan yang dibolehkan 
memakannya menurut Ajaran Islam. 

c. Minurnan halal adalah yang dibolehkan meminumnya 
menurut Ajaran Islam. 

d. Haran"\ adalah sesuatu yang dilarang menurut Ajaran 
Islam. 
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Merekn 111e11nnynknn kepndn111u "npnknlz yang dil1n/nlka11 bngi 
merekn. Kntnknnlnlz: "Dilwlnlknn bngi111u yang lmik-baik (dan burunn 
yang ditnngknp) olelz binntnng buns yang telalz ka111u ajar dcngnn 
melntilznya un tuk berburu, kn111u 111engajnrknn1lya 111enur11 t npn yang 
telnlz diajarkn11 olelz Allah kepndn111u. Maka nmknnlnh dnri (lpn yang 
ditnngknpnyn untuk111u dnn sebutlnh nn111n Allnlz ntns binatang buns 
ihl (wnktu 111elepnsnyn) dnn bcrtnqH'nlnh kepndn Alln/z, sesunggul11zya 
Allah anznt cepat lzisab-Nyn. (Al-Maidah : 4) 

e. Makanan haran1 adalah makanan yang cl ilarang 
n1emaka1Ulya n1enurut Ajaran Isla1n. 

f. Minurnan haran1 adalah n1inun1an yang dilarang 
meminumnya n1enurut Ajaran Is1am. 

11. Najis 
a. Najis adalah sesuatu yang kolor n1enurul Ajaran Islan1, 

termasuk akibat sentuhannya. 
b. 
1) 

2) 
3) 
4) 
5) 

Yang terrnasuk najis adalah: 
Bangkai hewan darat yang berdarah, bagian dari tubuh 
hew an yang di po tong saat he\l\'an hid up, kecuali n1anusia. 
Darah. 
Babi, anjing dan keturunannya. 
Arak dan sejcnisnya yang 111e1nabukkan sedikit at.au banyak. 
Nanah. 

6) Sen1ua yang kcluar dari qubul dun dubur kecuali n1ani. 

C. MAKANAN 1-IALAL 

Pada dasarnya sen1ua n1akanan dan nlinun1an yang berasal dari 
tun1buh-tum buhan sayur-sayuran, buah-buahan dan he\l\1 a n 
adalah halal !~'=!c·.iali yang beracun dan n1embahayakan 
keseha tan manusia. 



Di/1alnlk11JZ bagi11u1 binatang ternak (unta, snpi kurbnn, kerbnu, 
ka111bing) ..... (AI l\1aaidah : 1). 

Tcrn"tasuk 1nakanan dan n1inuman yang halal adalah: 
1. Bukan terdiri dari a tau n1engandt.u1g bagian a tau benda dari 

bina tang yang dilarang oleh Ajaran Islan1 untuk 
1nen"takannya a tau yang tidak disen1belih n-ienurut Ajaran 
Islan"t. 

3. 

..i. 

Tidak n1engandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis 
ni.enurut Ajaran Islam. 
Tidak ni.engandung bahan penolong dan atau bahan 
tan1bahan yang diharan1kan n1enurut Ajaran Islam. 
Dalan1 proses, n1enyi1npan dan n1enghidangkan tidak 
berscntuhan a tau berdekatan dengan n1akanan yang tidak 
n1e1nenuhi persyaratan sebagaini.ana huruf a, b, c, dan d 
diatas a tau benda yang dihukuni.kan sebagai najis n1enurut 
Ajaran Islan1. 

D. MAI<ANAN DAN MINUMAN YANG 1-IARAM DAN 
ATAU NAJIS. 

i\-1akru"lan dan 1ni.nurnan yang hararn, terdiri yang dari binatang, 
tun-ibuh-tun1buhan dan buah-buahan sebagai berikut: 
1. Binatang. 
a. Babi, darah, daging, len1ak dan tern"\asuk bulunya, anjing 

(air liur, daging, tulang, lernak dan bulunya) dan yang lahir 
dari keduanya a tau salah satu dari keduanya. 
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Diharn111knn bnginzu (nze111nknn) bnngkm, dnrnlz, dnging bnbi, (dnging 
hewnn) yang disenzbelilz ntns nnnzn selni11 Allnlz, yang tercekik, yang 
dipukul, yang jntulz, yang ditnnduk dan yang di terknnz binatnng buns 
kecunli yang se111pnt knnzu n1enye111belihnyn dnn (dilzarnnzkan 
bnginzu) yang disen1belilz ztnt11k berhala ....... (Al Maidah :-3) 
b. Binatang yang dipandang jijik inenurut naluri n1anusia 

seperti kutu, lalat, ulat, kodok, biawak dan sejenisnya. 

Rasul ullah bersa bda : 
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Yang lznlnl itu jelas dan Jiara111 itll felas dinntaranya keduanya itu 
ndn sesuatu yang syubluzt (sa111nr-sa11znr). Kebanyakan diantara 
manusin tidak n1enyertai lzal itu. Maka bnrang siapa yang nzenjaga 
dirinya dnn ses1.1r1 tu yang sanzar-snn1ar itu berarti telah nzenjnga 
agnmnnyn dnn kehornzaiannya dan barang siapn telah 1nenjatuhkan 
dirinyn (111elakuknn sesuahi) terluzdap syubat itu berarti nzenjahllzkan 
dirinya (nzelakuknn) yang haranz. (HR. Bukhari). 



c. Bina tang yang men1punyai taring termasuk gading seperti 
gajah, harini.au dan yang sejenisnya. 

Rasul ullah bersa bda : 

Tiap-hnp bi11ntnng ya11g buns yn1lg 111e111punyni taring atau saing 
lzara111. 

d. Binatang yang n1en1punyai kuku pencakar yang makan 
dengan rnenangkar a tau n1enyambar seperti burung hantu, 
bu rung e lang. 

Rasulullah bersabda: 
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Nabi !vf ulza111111nd SA 11\1 telnlz 111elnrnng 111en1nknn tiap-tiap barnng 
yn1lg 111e111punyni ku.ku tnjnnz. 

e. Binatang-binatang yang oleh Ajaran Islam diperintahkan 
men"l bun uhnya yaitu kalajengking, tikus, ular dan 
se1erusnya. 
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Dari Aisyalz baln<>a Rnsulullnh SAW bersabda: linUl nUlcanz binatang 
yang jalmt lzendnklah dibunu.h baik halal ataupun ditanah lwram, 
ular, gngnk, tikus, nnjing galak dan bun1ng elang. (HR. Muslim). 

~ 



f. Binatang-binatang yang oleh agarna Islam dilarang 
membunuhnya seperti semut, lebah, burung Hud-hud, 
suradi (belatuk). 

Dari lbnu Abas Nabi Mulwmnwd SAW tefri/1111elarang menzbunull 
enzpat nwcanz binatang: se111ut, ta1von, burung teguk-teguk, burung 
surdi. (HR. Muslim). 

g. Setiap binatang yang n1empunyai racun dan 
men1bahayakan apabila memaka1mya. 

h. Hewan yang hidup dalam dua jenis alam seperti kodok, 
kepi ting, penyu dan buaya. 

2. Terrnasuk yang haram adalah 
a. Bangkai yaitu binatang halal dimakan kecuali yang mati 

tanpa disen1belih menurut cara Islam kecuali ikan dan 
belalang. 

b. Semua darah adalah haran1 dilnakan (kecuali ha ti dan lin1pa 
binatang yang halal). 

3. Tumbuh-tu1nbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan. 
Semua tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran boleh 
dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau 
memabukkan secara langsung ataupun n1elalui proses, 
semua buah-buahan yang mengandung racun atau yang 
memabukkan haram dimakan. 



4. Minun1an 
Sernua jenis n1inu1nan adalah halal kecuali minuman yang 
i11en1abukkan seperti arak clan yang dicampur dengan 
benda-benda yang najis, sedikit a tau banyak. 

E. PENYEMBELIHAN 

1. Penye1nbelihan binatang hendaklah dilakukan oleh orang 
Islain. Yang scn1purna akal dan n1engetahui syarat-syarat 
penye1n bclihan bukan anak-anak dan orang gila. 

-:>. Bina tang yang akan dise1nbelih hendaklah binatang yang 
halal di111akan n1enurut ajaran Islam. 

~- Hendaklah binatang itu n1asih hid up. 

--1. 1-Iendaklah 1nc111utuskan urat leher kiri kanan, saluran 
pcrnafasan dan saluran n1akanan dan n1inun1an. 

:>. I-Icndah.Iah n1clakukan se111belih satu kali sen1belih saja, 
artinya jangan 1nengangkat pisau ketika n1enyembelih. 

F. PERALATAN DANTEMPATPENYIMPAN 

1. Alat-alat yang digunakan dalan1 proses produksi seperti 
pisau, ten1pat nH~n1otong, kuali, periuk tidak boleh 
digunakan untuk ntemproses masakan dan bahan-bahan 
1nakanan yang haram seperti babi. Dengan kata lain hendak 
dipisahkan antara perkakas yang digunakan untuk 
masakan halal dengan yang haram. 



2. Tidak boleh ni.encampuri bahan-bahan ramuan di antara 
yang halal dengan yang haram seperti minyak babi, lemak 
dari bangkai dan arak. 

3. Hendaklah meni.isahkan perkakas a tau ala t hidangan seperti 
pinggan, ni.angkuk dari inasakan halal dengan yang haram. 

4. Ten1pat n1en1basuh. segala perkakas n1asakan dan hidangan 
hendaklah dipisahkan antara yang halal dengan yang 
haram. 

5. Te~pat n1asakan hcndaklah dipisahkan dan dikhususkan 
unruk n1en1asak n1akanan yang halal dan harani.. 

6. Alat penyembelih hendaklah tajan1 dan tidak terdiri dari 
rulang, kuku dan gigi. 

7. Seni.ua bahan n1akanan yang disin1pan hendaklah 
dipisahkan ten1patnya dalan1 sctiap keadaan di antara yang 
halal dan yang haran"l seperli dengan n1enggunakan lemari 
es. 

8. Alat-alat produksi yang digunakan hendaklah bersih dari 
naps. 

G. PROSES PRODUKSI 

Dalan1 melaksanakan proses produksi perlu diperhatikan: 

1. Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah 
ma ti setelah disembelih. 



2. Bahan can"lpuran yang digunakan dalam proses produksi 
tidak terbuat dar! barang-barang atau bahan yang haram 
atau turunannya. 

3. i\ir yang digunakan untuk ni.en-ibersil1kan bahan hendaklah 
air n1utlak/bersih dan n-iengalir. 

·1. Dalan-i proses produksi tidak tercani.puri atau berdekatan 
a tau ni.enen1pel dcngan barang a tau bahan yang najis atau 
haran1. 

I-I. PENGEDARAN DAN PENYAJIAN 

1. Q<Jlam n1engedarkan dan menyajikan produksi n1akanan 
dan n"linun"\an, para karya,1van dan sarana ketjanya harus 
bersih dari najis dan kotoran. 

2. Para supplier leveransir a tau sales harus orang yang sehat 
dan berpakaian rapi serta bersih. 

3. .Aalat keni.as atau bungkus atau yang sejenis harus hygien, 
steril dan bersil~ suci dan halal. 

I. PENGAWASAN 

Dala1n rangka pengawasan maka pernerintah perlu 
n1engadakan pengaturan, pernbinaan dan pengendalian lebih 
lanjul sebagai berikut: 

1. Departen1en Agani.a dalan1 hal petunjuk tentang bahan 
baku, bahan tambahan, proses produksi dan peredaran 
makanan halal. 



2. Departernen Pertanian dalam hal proses penyediaan bahan 
baku yang berasal dari he\A.'an dan tumbuh-turnbuhan. 

3. Departernen Perindustrian dalarn hal pen1binaan industri. 

4. Departen1en Kesehatan dalarn hal penetapan persyaralan 
yang berhubungan dengan keseha tan, label dan periklanan. 

5. Departen1en Perdagangan dalam hal penetapan 
persyaratan irnpor. bahan baku, bahan tan1bahan dan 
makanan halal. 

Pelaksanaan pengawasan oleh pernerintah dilakukan dengan 
cara preventitif dan pengawasan khusus: 

a. Pengawasan preventif dilakukan Menleri Kesehatan dan 
dapat bekerja dengan tvlenteri lain yang terkait. 

b. Pengawasan dilapangan dilakukan oleh Menteri Kesehatctn. 
c. Pengawasan khusus terhadap hal tertentu dilakukan oleh 

Menteri Kes.ehatan bersama-san1a dengan Ivlenteri lain yang 
terkait. 

Pengawasan preventif 

Pengawasan khusus 

adalah pengawasan yang dilakukan 
secara dini terhadap n1akanan halal, 
antara lain berupa kegiatan 
pendaftaran. 

adalah pengawasan aktif terhadap 
kasus n1akanan halal ·yang dapat 
1nengakibatkan dampak yang luas, 
selain dari segi kesehatan tetapi juga 
dari segi sosial dan ekonon1i. 



A. CONTOH BEBERAPA INGREDIENTS DAN ADDI· 
TIVES 

HALAL 

ADDITfVES 
Natural: sugar, salt, honey, adipic 
Acid, vinegar, citric acid, black 
Peper, mustard 
Synthietic: sodiun1 bicarbonate, calcium chloride, calcium slicate, 
silicon dioxde, sodiun1 benzoate, sodium citirate, acetic acid 
AGAR 
ALANNE(P) 
AI\1YLOSE 
ANTIOXIDANTS 
Vitan1i.n C dan E 
ARTIFICIAlSWEETENERS 
Sorbito, n1annitol ASCORBIC ACID (vitamin C) 
AVIDIN 
BAKING SODA 
BENZOA TE (benzoic acid) 
BRAN 
BUTYRIC ACID 
CARBOHYDRATES (P) 
CALCIFEROL (Vitamin D3) 
CAROTENOID 
CARRAGEEN AN 
CASEIN 
CELLULOSE 
CHOCOLATE LIQUOR 
CHOLINE 
CITRIC ACID 
DEXTRIN;DEXTROSE 
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DIGL YCEIDES (P) 
EMULSIFIER (P) 
ERGOSTEROL 
FARINA 
FA TIY ACIDS (P) 
FIBERS 
FICIN 
FOLICACID 
FRUCTOSE 
GA LACTOSE 
GELATINE (seaweed or beef Knox) 
GLIA DIN (Gluten) 
GLUCOSE (Dextrose) 
GLYCERIDE (P) 
GUMS 
HEMICELLULOSE 
HYDROGEN A TEDOil.S 
INOSITOL (P) 
INULIN 
IODNE 
LACTIC ACID 
LACTOSE 
LANOLIN 
LECHITINLIPIDS (P) 
LYSINE 
MAl.T 
MALTOSE 
MOLASSES 
MONOGL YCERIDE (P) 
MONOSAACHARIDE 
OLEIC ACID (P) 
PASTEURIZATION 
PANTOTHENICACIDA 



PAPAIN 
P1\RA AtvtINO BENZOIC 
ACID (PABA) 
PECTIN (P) 
[RP[OPtvIOC ACID 
RENNET (tvlicrobial) (P) 
RENIN (1V1icrobial) (P) 
RC)BIFLA VIN (P) 
SORBIC ACIDSORBITOL 
STARCI-I 
STIMULANTS 
SUCROSE 
SUET 
S\·VEETENERS (natural) 
TALLOW 
TANNICACID 
THIAtvlIN(P) 
TONIC (no alcohol) 
TAPIOCA 
TRYPSIN (no pork) 
VANILLA 
VANILLA ACID 
V;-\NILLIN 
VINEGAR 
\!IT AMIN TABLETS (A, D, E, C) 
ZEIN 

SUB HAT 

ADDITIVIES 
Yeast (brewer's) (AL) 
Sodiun1 nitrate, nitrate (H) 
Phosphoric acid (H) 
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Alanine (AN) 
ARTIFICIAL SWEETENERS (H) 
BEVERAGES (Non-alcoholic) (H) 
BHA,BHT 
BILFSALTS (AN) 
BIOTIN (AN) 
CAFFEINE (H) 
CARBOHYDRATES (AN) 
CHELATE(AN) 
Cl-ILOLFSTEROL (AN) 
COFFEE(H) 
CHOLESTEROL (AN) 
CYSTEINE (AN) 
DIGL YCERIDFS (AN) 
DIURETICS (AN) 
EDTA(H) 
EMULSIFIERS (AN) 
EN2YMES (AN) 
FLAVORING EXTRACTS (H) 
FOLIC ACID (AN) 
GALLIC ACID (H) 
GELATINE (At.J) 
GL YCERIDES (AN) 
GL YCEROL(AN) 
GL YCOGEN(AN) 
HISfAMINE 
HORMONES (AN) 
INSULIN (AN) 
INOSITOL (ANK) 
KERA TIN (AN) 
LIMIT DIXTRIN (AN) 
LIPIDC(AN) 
MONOGL YCERIDES 



NIACIN(AN) 
OXALIC ACID (H) 
PEPSIN (AN) 
PABA (AN) 
PHOSPHOLIPID (AN) 
PI-IOSPHORIC ACID (H) 
PHYTIC ACI_D (H) 
POLYSACCHARIDE (Glycogen) 
POLYUNSATURATED 
PAJ\tl 
ACIDS (AN) 
RENNET(AN) 
RENNIN (AN) 
RIBOFLAVIN (AN) 
St-IORTENINGS (AN) 
STIIvlULANTS (H) 
SWEE I'J::NER 
TARTl\RIC ACID (AL) 
TEA (I-I) 
THIArvlIN(AN) 
TONIC (AL) 
TR'{PSIN(AN) 
URIC ACID (AN) 
Water (solf, carbonated) (H) 
WHEY (anin1.al, pepsin or rennin) 
YEAST (brewer's beer products) 

HARAM 

ADDITIVES 
Saccharine, sodium nitrate and nitrate (H) 
ALCOHOL 
ALCOHOLIC BEVERAGES 



ARTIFICIAL SWEETENERS 
Cyclama tes, saccharine, aspartane 
BACON, BACON BTS 
BLOOD 
CIDER (AL) 
COCAINE(H) 
COLLAGEN (Hog) 
COLORING EXTRACTS (synthetic) (h) 
DEAD ANIMALS 
DES (fen1ale sex horn1one) 
ETHYLENE OXIDE 
FERMENTED MALT (AL) 
GELATIN (HOg) 
HAM(Hog) 
INSULIN (Porcine) 
LARD (Hog) 
MEATS Carnivorous (AN) 
PEPSIN (Hog) 
PORK 
SHORTENING (AN) 
VANILLA EXTRACT (AL) 
V ANILLIN EXTRACT (AL) 
VIT AN1IN CAPSULES (A, E, K) (AN) 
WINE 

B. DAFT AR ISTILAH-ISTILAH INGREDIENTS 

(Ingredients (baca: ingredients)= Ramuan a tau bahan-bahan 
yang dican1purkan). 



/V1nka 11uzknn !ah bi 11n ta11g-bi11a tang (yn ng halal) disebu t na ma Allah 
ketika 111cnye111belilz11ya, jika ka111u ben111an kepada nynt-ayatNya. 
Me11gapa kn1111t tidak 111au 111enzaka11 (binatn11g-binntang yang lralnl) 
yn11g dzsebut nanza Allalz ketika nzenyenzbelilznya, padalrnl 
seszuzggulznyn Allalz telah n1enjelaskan kepada ka111u terpaksn 
111e111akan11yn. Dall sesu1Zggulznya kebnnyakan (dnri nznnusra) benar
bennr he11dak 111enyesatkan (ora11g laill) de11gan ha1ua nnfsu mereka 
tanpn pengetalzuan. Sesungguhnya Tulza11111u Dinlnh yang lebilr 
111e11getahu.i orang-orang yang 111ela111puni batas. (Al-An' aam: 118-
119) 

Inforn1asi tentang beberapa contoh istilah-istilah ini sangat 
diperlukan, sebab setelah mengetahui sumber ingredients itu, 
n1aka produsen n1aupun konsumen akan lebih berhati-hati 
n1enggunakan ingredients tersebut. 
1. Acetic Acid (Asam Anggur). Cairan tanpa wan1a, rasanya 

asa1n, berbau tajam, berasal dari benda organik yang 
menjadikan buah anggur terasa asam. Un1um digunakan 
sebagai acidulant (bahan pengasam), bahan pengawet, dan 
bahan aroma. Tidak berbahaya digunakan pada makanan, 
baik yang bentuk sintetis rnaupnn yang dialami. 
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2. Adi pie Acid (Asam lernak). Bersifat a tau tergolong le1nak 
yang dalani. iln1 u kimia dikenal sebagai hexamedonic acid 
(dicarboxylic acid). Preparatnya dibuat secara alami dari 
air perasaan beet (jenis kentang manis) a tau dibuat secara 
sintetis Adipic Acid digunakan untuk ni.embuat resins 
buatan, plastic (nylin), busa urethan. Juga digrmakan dalam 
industri rnakanan sebagai baking powders pengganli tar
taric acid, krim tartar, dan fosfat, karena adipic acid tidak 
bersifat hygroscope. Juga digunakan sebagai intermediate 
(bahan antara) dalam addyives oli peluni.as. 
Baik adipic acid yang dibuat secara alami n1aupun yang 
dibuat secara alami n1aupun yang sintetis tidak berbahaya 
digunakan sebagai additives pada n1akanan Adipic acid 
alami Iebih baik bagi kesehatan jangka panjang. 

3. Agar. Nama lain ialah agar-agar dan n1erupakan 
polysachariode yang dian1bil dari sea\l\1eed (run1put laut), 
dan dari berbagai run1pun algas n1erah. Agar-agar san1a 
seperti bahan-bahan pectic lai.nnya yang tidak dapat dicerna 
dan oleh karena itu digunakan dalam n1akanan karena 
meng~ndung colloid yang berarti agar-agar menyerap air 
hingga agar-agar in.i berbentuk gel (kenyal). 
Agar a tau agar-agar dapat digunakan n1embuatjello yang 
mirip dengan jello yang dibuat dari collagen. Collagen dibuat 
dari produk-produk hewan, sedangkan agar-agar dibuat 
dari ruin put laut. Dari segi pandang Isla1n dan kesehatan, 
agar-agar jc.1uh baik daripada collagen. 

4. Alanine. Dalan1 ilmu kimia disebut non acid. Alan1in1e 
merupakan suatu kon1ponen dalan1 protein. Alan1ine bisa 
ditemukan dalan1 tumbuhan-tumbuhan maupun hewan. 



5. Aniino Acid (Asam animo). Suatu kelompok pada senyawa 
yang dianggap sebagai kerangka bangunan protein (build
ing blocks of protein). Lebih dari dua puluh macam animo 
acid yang dianggap essensial bagi pertumbuhan dan 
perken1 bangan tubuh serta pemeliharaan kelasungsungan 
h1buh. contoh-contoh anin10 acids methionine, cysteine, 
trythopan, asam an1ino esensial (n1utlak) = asam anirno 
nlutlak, karena tanpa asan1 ani1no kehidupan tidak 
mungkin terjadi. 

6. Amylase. Sejenis enzyme yang menghancurkan starch 
(tepung dari pa ti) dan mengubahnya menjadi bentuk
bentuk karbohidrat sederhana. Contoh : ptyalin dalam 
tubuh. 

7. Amyl.opectin. Jenis starch yang tidak mau larut dalam 
pence1:naan, strukturnya sangat bercabang-cabang dan 
n1enjadi pasta bila dised uh dengan air panas. 

8. An1ylose. Jenis starch dengan struktur rantai yang harus 
larut seluruhnya dalam air. Dibuat dari tumbuhan
tun1buhan, dan oleh karena itu tentu saja halal. 

9. Anticaking Agents (Bahan Anti Kerak). Bahan-bahan 
senyawa kimia yang dengan sedikit saja digunakan sudah 
cukup mencegah kerak (cakiness) dan penggumpalan 
(lumpiness) pada garam, rernpah-rempah, dan campuran 
makanan kering (dry food mixes) Contoh calcium state, 
tricalcium Phospa te, calcium silicate. 

10. Antioxidants (Bahan AntiOxidasi). Ialah senyawa
senyawa kimia yang digunakan untuk melindungi 
komponen-komponen rnakanan tertentu agar tidak musnah 
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atau hilang selama proses oxidasi terutarna adalah 
komponen-komponen minyak (polyurnsaturated faty acids), 
vitamin E dan C jenis-jenis antioxidants yang digunakan 
dalam industri n1akanan adalah alphatocopherol, ascoribic 
acids, propyl gaflate, butlate hydroxyarnisole (BHA), butilate 
hydroxy to I uene (BHT), dan lecithin. 
Menurut Islam, tidak haram menggunakan antioxidants 
Namun kita harus mengetahui benar jangan ada jenis anti
oxidants yang rnerusak kesehatan seseorang, a tau rnungkin 
ada orang yang allergy pada antioxidants. Ada antioxidants 
yang larut hanya pada air, ada yang larut hanya pada 
lemak. Mernilih salah satunya tergantung pada ·jenis 
n1akanan yang akan diawetkan. Bila antioxidants 
teroksidasi oleh panas, cahaya, atau senyawa kin1ia, maka 
antioxidants itu jadi mubazir (tidak berguna). Adanya an
tioxidants dalam n1akanan tidak berbahaya n1enurut 
pengetahuan sekarang, nan1un siapa tahu, dimasa depan, 
mungkin saja diketahui ada bahaya penggunaan antioxi
dants dalam n1akanan. 

11. Artificial Sweeteners (Bahan Pen1anis Buatan). Bagi 
penderita diabetes atau orang yang rnengurangi berat 
tubuhnya, n1aka pemanius buatan ini n1erupakan alternatif 
gula alami. Gula alan1i sang sehari-hari kita konsun1si 
merupakan n1akanan alami dan harus dihindari dari 
pengidap diabetes a tau yang ingin kurus. 
l3ahan Alain i d in1asa lalu adalah cyclarna tc, saccharin, as
partan1e, alcohol gula, dsb. Aspartan1e dilarang karena 
tern ya ta n1enyebabkan uterine poyps (polyp pad a 
kandungan) tikus percobaan. Cyclamate ditangguhkan dari 
pasar oleh FDA (di Indonesia : oleh POM) dan baru-baru 
ini FDA n1eminta industri makanan dan professional medis 
n1enghentikan penjualan saccharin karena menyebabkan 
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cancer (kanker). 
Sugar alcohols a tau alcohol gula (seperti sorbitol dan man
nitol) telah digunakan sebagai pengganti gula. Bagi anak
anak, kebiasaan makan pern1en yang cukup banyak dapat 
n~enyebabkan catharsis. Dianjurkan n1enggunakan gula 
alami yang berasal dari buah-buahan karena mengandung 
fructose (gula dari buah-buahan). Bukan glucose. Yang 
1nenjadi n1asalah bagi penderita diabetes ialah karena pan
creas tidak bisa rnenyen1protkan insulin untuk membantu 
melabolisn1s gula darah (glucose) dalan1 proses metabolisn1s 
n1engubah glucose n1enjadi fructose, diperlukan insulin. 

12. Ascorbic Acid (Vitan1in C). Ini tidak lain dari vitan1in C 
yang Larut dalan1 air dan sangat tidak stabil (mudah 
rnenguap). Digunakan sebagai antioxidant untuk 
ni.en1pertahankan vitamin Adan E, serta unsaturated fatty 
acid: (asam lemak yang belurn jenuh) dalan1 makanan. juga 
digunakan untuk n1encegah racidity (bau apek), proses 
kecokelatan pada apel belahan dan daging potong. 
Den1ikian pula vitamin c dalan1 n1akanan perlu dilindungi 
terhada p oxidasi. Oieh karena i tulah bahan-bahan antioxi
dant lain, seperti BHA dan BHT, digunakan untuk 
mencegah oxidasi. 
Sumber utama scorbic acid adalah tumbuhan-tun1buhan 
terutan1a buah jeruk, strawberry, 1'.-ubis at.au kol, ton1at, cabai 
(Lon1bok). Hijau, jambu klutuk, pepaya matang dan 
sebagai.I..,.ya. Kandungan vitan1in cdalam jenis pohonnya. 
Ken1atangan buah perubahan cuaca dan keadaan n1usim. 
Vitan1in untuk tujuan kornersial dibuat secara sintesis. Oleh 
karena itu, ascorbic acid tidak haram menurut Islam. 
Vitamin C sintesis sama saja dengan vitamin C alami. Baik 
struktur kimia n1aupun aktivitas biologinya san1a saja. 
Manfaa t vi tam inc alarni mengand ung gizi bioflavonoid dan 
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trace yang n1elindungi vitan1in terhadap oxidasi sehingga 
vitan1iI1 cala1ni turut n1e1nbanlu ket:'lhanan n1utu n1akanan. 

13. Avidin. Ini adalah enzyn1e protein yang terdapat dala1n 
putih telur 1nentah. Avidin bersenyawa kuat dengan vita
n1ii1. 'biotin', bila putih telur dan kuning telur lerpapar pada 
udara. Dengan dernikian biotin akan terikat erat, sehingga 
n1enyebabkan biotin defiency syndron1e (gejala kekurangan 
biotin) yang dikenal dengan istilah "cacad pu tih tel ur". 
Avid in dalan1 bentuk enzyn1e (protein) an1a t 111 ttc...i<lh pudar 
(lidak berdaya) oleh panas atau denaluraling dgents (hahan
bahan pen1usnah khasiat alarni asli) lainnya. 
Oleh karena itu, dianjurkan jangan n1akan telur n1entah. 
Perlu diutarakan bah"va telur dadar, sekalipun cara 
n1enggoreng dengan lemak dan n1inyak juga lidak baik bagi 
kesehatan. Cara terbaik n1en1pertahankan kandungan gizi 
telur ialah ni.eni.ecah kulit telur dan 1nen1biarkan isinva 

"' n1asuk air panas sebcntar atau n1erebus telur dengan air 
yang belun1 n1endidih. l\1enggoreng telur dapat 
n1engakibatkan telur 1nengandung senyavva beracun, seperti 
oxida, dioxida, peroxida dan acrolein. 

14. Bacon. Daging babi sisi kiri a tau kanan setelah tulang-lulang 
iga dicabut dan telah dikeringkan, atau direnda1n dalan1 
air asam (cuka) keni.udian dipanggang. Bacon haran1 bagi 
orang Islani.. Juga dilarang (haran1) ni.enyertakan bacon 
dalani. ni.akanan a pa pun. Baik un1at n1uslin1, Jahudi, 
Adyent Hari Ketujuh, para yegetarian dart sekeloni.pok 
golongan laiI~ tidak n1au makan bacon berdasarkan suruhan 
agan1a. Harap ni.erujuk 'Pork, 'Lard', 'Han1' dalam buku 
ini, harap baca pula booklet tenta·ng" Pork: Alasan-alasan, 
yang mungkin inengapa Pork diharan1kan", oleh pengarang 
buku ini juga. 



15. Backing Powder (Tepung Roti). Ran1uan baking soda: so
diun1 aluni.iniurn sulphate, pa ti jagung, dan bahan-bahan 
lain yang digunakan sebagai bahan ragi roti sebelum roti 
dioven. Tidak haran1 ni.enggundkannya. 

16. Baking Soda (Soda Roti). Bahan ragi roti yang terbuat dari 
sodiun1 bicarbonate. Sekarang in.i juga dipakai dalam pasta 
gigi. Orang-orang yang mengidap penyakit asan1 lan1bung 
(acidic stomach ache) dapat n1enggunakan baking soda 
untuk ni.enetralisir asani. lani.bung. 

17. Benzoate, benzoic Acid. Benzoate adalah garan1 a tau ester 
dari benzoic acid, dan benzoic acid tetjadi secara alami 
dalani. gum bezoin. Benzoa te digunakan untuk 
1nengawetkan n1akanan, lernak dan air sari buah (fruit 
digunakan sebagai fungi static, antiseptic, diuretic dan ex
pectorant. Baik benzoic acid n1aupun sodiun1 benzoate 
san1a-san1a digunakan w1tuk n1engawetkan n1akanan. Baik 
benzoate san1a-san1a digunakan untuk n1engawetkan 
n1akanan. Baik benzoic dan n1aupun sodiun1 benzoate san1a
san1a cepat keluar dari tubuh dalam bentuk hippuric acid. 
Prod uk-produk n1akanan yclng 1nengandung benzoic acid 
terasa sengak. Benzoic acid n1en1 bua t nlakanan n1enjadi 
1nasa n1, n1.isalny a air perasan jeruk send iri sud ah 
ni.engandung asam. jadi, air sari buah yang diawetkan 
dengan benzoic acid dapat n1erangsang timbulnya penyakit 
asan1 lani.bung dan nyeri karena tingkat keasaman benzoic 
acid dianggap mild irritant (irritant ringan) bagi kulit, mata, 
dan selaput lendir. 
Dari segi pandang orang Islam, t:idak haram menggunakan 
senyawa kimia ini pada makanan. 



18. Bile salts (Garam-garam empedu) 
Bentuk-bentuk garam dari bile acid conjugates. Bile 
(empedu) adalah cairan Coklat kekuning-kuningan atau 
kehijauan yang berasal dari lever hati). Ernpedu 
mengandung sodium (garani.) glycocholate, sodium 
taurocholate, cholesterol, biliverdin, dan bilirubin mucus 
(lendir), lemak, lecithin dan sel-sel hid up serta sel-sel rontok 
(rnati). Ernpedu disemprotkan kedalam diodenurn untuk 
membantu proses emulsifikasi len1ak-lernak, rn~mperbanyak 
peristalsis dan mernperlarnbatproses pernbusukan. Industri 
makanan menggunakan garam-garam ernpedu (bile salts) 
bila ada lernak yang perlu demulsikan agar emulsi lemak 
itu rnudah dicerna dan dihydolya dalam pencernaan. 
Karena bile salts berasal dari hewan. maka kita perlu 
mengetahui jenis hewan apa yang digunakan untuk 
membuat preparat bile salts ini. Bila asalnya dari pork (babi) 
maka tentu saja harani. bagi l\.1uslim memakan makanan 
yang mengandung preparat itu. 

19. Biotin. Merupakan salah satu anggota vitan1in B-complex 
yang larut dalam air. Secara bilogis, biotin terlibat dalam 
proses penetapan dioxoda dan proses synthesis asam-asan1 
lernak dan purines. Biotin tersebar luas di alam. Pada 
hewan, biotin terdapat pada kuning telur, liver (hati.), ikan, 
daging otot, dan susu. Dalam turnbuhan-tumbuhan, biotin 
terdapat pada seluruh biji padi-padian, polong-polong, dan 
kacang, serta hampir pada semua buah-buahan dan sayur
sayuran. Putih telur mentah mengandung enzyme Avidin 
yang bereaksi dengan biotin bila terpapar pada oxygen yang 
ada dalarn udara. Oleh karena itu, sebaiknya Janganlah 
makan telur mentah dan telur. dadar agar tidak timbul 
gejala-gejala biotin deficiency, (kekurangan biotin). Gejala-
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gejala biotin deficiency itu ialah : kulit kering diln kulit 
bersisik, nausea ( rnual), lassitude (tidak bergairah), depresi 
dan gangguan otot atau syaraf. Telur rebus ringan atau 
rebus tuang adalah cara terbaik n1empertahankan 
kand ungan gizi telur. 

20. Bleaching (Kelantang). Proses kini.ia untuk men1utihkan 
be bera pa ni.acam bah an, dengan car a oxidasi a tau 
pengurangan reaksi-reaksi yang n1engubah bahan.bervvama 
n'lenjadi bah.an tak berwarna tidak larut dalan1 air, atau 
menjadi senya"1 a-senyawa larut dalam air yang n1udah 
hilang bila dicuci. Dalam Ind ustri, penggunaan terpenting 
bleaching adalah proses pen1utihan tekstil, Pulu, tepung, 
bina tu rum ah, dan rani.bu t. 
Me to de bleaching gand ung di Ani.erika Serikat 
diperkenankan oleh FDA, dan n1etode itu antara lain 
n1enggunakan oxida-oxida nitrogen, peroxida benzoyl 
bercani.pur bahan pencari, chlorine, nytrosyl chloride, dan 
chloride, dan chlorine dioxide tidak hanya n1en1utihkan 
tepw1g tetapijuga n1eningkatkan ni.utu baking dengandaya 
artificial aging" (proses pen1atang/ penuaian lebih cepal). 
Dari sudut gizi, lebih baik n1enggunakan topw1g Coklatdari 
pada tepung yang dikelantang pulih, de1nikian pula halnya 
dengan tepung untuk roti. 

21. Bran (Sekam). Bahan yang n'len1bentuk kulit (sekam) butiran 
(padi, gandum, padi-padian) yang diperoleh bila butiran 
padi-padian diturnbuk. Bran (sekam, dedak sekam) 
mengandung celluose a tau fiber (serat) dalarn jumlah amat 
besar. Bran sangat penting bagi kesehatan, tubuh (manusia 
dan hewan). Kandungan serat ini meningkatkan gerak 
peristalis, rnen1perlancar buang air besar dan mengurangi 
cancer pada colon (usus besar). 
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22. Buttermilk (Susu mentega). Kultur dari produk-produk 
ferrnentasi susu (fermented rnilik products) umun1nya dari 
susu yang telah difermentasi atau dipastelirisasi atau kultur 
yang diperoleh sebagai hasi,l san1pingan pen1buatan 
mentega, dan oleh karena itu disebut susu-111entega (but
termilk). Tidak haran1 kecuali, bila n1ungkin n1engandung 
len1ak dan/ a tau cholesterol dalam jumlah besar. Bila susu 
di!pat dibuat mengandung 2% le1nak akan lebih baik. 

23. Butyric Acid. Jenis lemak berantai pendek yang terdapat 
pada susu. Karena sumber susu itu hewan halal, n1aka bu
tyric acid ten tu halal pula. 

24. Butylate hydroxyanisole (BHA). Jenis senya\va organik 
senteris yang digunakan sebagai antioxidant dalam n1akanan 
untuk mengawetkan gi~i-gizi labil agar tidak teroxidasi. 
Maka gizi menjadi n1ubazir bahkan bisa inenjadi racun. 
Antioxida.nt itu sendirilah yang lebih n1udah teroxidasi 
ketin1bang gizi. Oleh karena itulah n1aka BHA digunakan 
dalan1 industri n1akanan Agar gizi dalan1 n1akanan tidak 
teroxidasi. 
The An1erican Ins ti tu tc Foundation telah n1engusulkan 
cam puran antioxidant yang dikenal sebagai Ai\llF-72, yang 
mengandung 20% BHA. Enan1Persen96%) propyl gallate, 
dan 4 % citric dalan1 bentuk propyl glycol, 
tv1enurut pandangan Islan1, tidak haran1 n1enggunakan 
BHA dalan1 n1akanan. Nan1un, scnya,va organik in.i belun1 
dianggap san1a tetapi jelas dan olch kelon1pok iln1uvvan 
FDA, BHA tidak dianggap berbahaya bagi tubuh bila d.ilihat 
dari pertin1 bang an keseha tan. 

25. Butylate Hydroxytuluene (BHT). Juga jenis senyawa 
organik,, yang digunakan dalan1 industri n1akanan, sebagai 
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antioxidant yang sani.a dengan BHA. juga digunakan dalam 
pakan hewan, dalarn leni.ak hewani dan minyak nabati, dan 
da lan"l sa bun. Han"lpir seni.ua ind ustri makanan 
n"lenggunakan baik BHA n"taupun BHT sekaligus untuk 
n1cningkatkan daya pengawetan n"lakan<\n dan ni.elindungi 
rnakanan dari oxidasi. 
Tidak haran1 n1enggunakan scnyawa i.ni karena sun1bemya 
sendiri adalah senyawa kin1ia buatan (sentetis). Mengenai 
efek sarnpingnya, sarnpai sekarang ini belum dianggap 
a111an, sehingga perlu studi ta1nbahan diteruskan. 

26. Cacao (Coklat). Pohon khas katulistiwa dengan buah wama 
Cokla t ke1nerahan dengan biji yang disebut biji coklat. Biji 
inilah yang inenjadi bahan n"lentah kue·cokla t, kopi coklat. 
a tau mentega coklat. 

27. Caffeine. Jenis senyavva alkaloid yang dikenal sebagai 
gu a ranine, the~ine a tau tri1nethylxan thine. Caffeine 
diperoleh dari daun teh kering a tau biji kopi kering . 
.i\1,ui..faahi.ya sebagai diuretics (obat 1nen1.perlancar urinedar 
keringa t) dan oba t pcrangsang sisten1 peredaran cairan dar 
sisteni. respirasi tubuh. . 
Sebagai senya'V\.1 a diuretics. caffeine n"leni.buat orang makir 
sering lapar. Bagi pengidap diabetes, caffeine akar 
n1eni.perparah derita karena orang diabet sendiri sudah jela~ 
lebih lapar ketimbang orang biasa. Sebabnya ialah adc: 
tan1bahan glucose dalam darah (darah terlalu banyak 
n1engandung glucose sehingga orang diabet dua kal 
kehilangan air dan electrolytes (diri tubulmya),. electrolyte~ 
itu antara lain inagnesium (Mg) dan potassium (K), jadi 
penderita diabetes n1.engalami dehydrasi (kekurangan ai( 
sehi.ngga CNS terserap Wltuk mengkompensasi. (mengganti" 
electrolytes yang telah hilang dari dalam darah. Magne 
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sium dibutuhkan untuk menormalkan fungsi. CNS dan 
untuk menormalkan (hampir seluruh) reaksi-:reaksi enzyme 
pada metabolites. 
Meskipun caffeine bersifat merangs~ng (stimulant) namun 
sekaligus jug a bersifa t menekan (depressant Tingka t depresi 
yang diakibatkan oleh caffeine atas CNS masih dibawah 
normal. Oleh karena itu, sebaiknya orang n1enghindari jenis 
senyawa stimulant-depressant apa saja. 
Dalarn harian New York Tin1es terbitan Rabu, 31 Desernber 
1980, dalam artikel betjudul "Food Addtive~". Panel para 
ilmuwan menganjurkan FDA .agar n1elakukan studi 
lanju tan mengenai bahan-bahan seperti caffeine, BHA dan. 
BHT. Anjuran ini ken1udian didukung oleh studi baru oleh 
ramuan rnakanan (food ingredients) dalan1 industri, 
makanan. Panel tersebut menganjurkan penghapusan caf
feine dari daftar bahan yang secara un1un1 dianggap an1an 
(Generally Regarded as Sage, G.R.A.S). Wanita han1il 
diingatkan jangan n1engkonsumsi caffeine, karena berbagai 
test n1enunjukkan adanya kaitan antara caffeine dengan 
cacad lahir. Oleh karena ilu, sangat dianjurkan agar orang 
n1enghentikan kebiasaan n1i.J1un1 kopi, minuman ringan teh 
(antara lain Coca-cola, pepsi cola, dsb) dan sen1ua jenis 
n1inuman beralkohol. Sen1ua n1inu1nan ini dianggap sti.r11u
lants dan diuretics. 

28. Caciferol. Narna kin1ia untuk vitan1ir1 D2, hasil dari irradi
ating ergosterol, dan karena itulah ia juga disebut ergocal
ciferol. I-Ialal bila terdapat dalam produk rnakanan apa saja. 

29. Caramn1el Powder (Bubuk Karamel) .. Kelornpok senyawa 
organik antara lain gula, pati, dan cellulose. Karena 
bersun1ber dari tun1buhan-tun1buhan, rnaka rneskipun gly
cogen salah satu carbohydrate adalah halal. Tetapi, 
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ni.eskipun glycogen adalah salah satu carbohydrate, nan1un 
suni.ber glyogen adalah hewan. jadi n"leneliti jenis hewan 
yang ni.enjadi suni.ber glycogen ilu. 

31. Carob (baca: karob). Pohon hijau sepanjan.g tahun dengan 
biji dalan1 pohon yang dapat dimakan, digunakan untuk 
n'lembuat bahan n1irip coklat, juga disebut carole. Carob 
adalah kesukaan penggernar kue coklat, terutan1a 
pengge1nar coklat yang alergi pada coklat alan1i. Carob 
n1akanan halal. 

32. Carotene (Sari Worter). Pign.i.en kuning berasal dari wortel, 
yang terdapat dalani. berbagai bentuk (alpha, beta, gan1n1a) 
yang dapat diubah menjadi vitamin A dalan1 tubuh. 
Sun1ber utarnanya wortel (carrot), dan an1at penting jadi 
bagian diet (n1akanan sehari-hari). 

33. Carotenod. Beberapa senyawa berwarna kuning, terkait 
dengan dan tcrni.asuk carotene. Harnpir semua carotenoid 
berasal dari vvortel. 

34. Carrageen in. Eksh·ak dari Irish n1oss, yang n1enibentuk gel 
(sif~t kenyal, kental) dalan1 rnakanan. Digunakan sebagai 
ingredient (ran"luan) makanan. Karena surnbernya 
tun1buhan-tun1buhan, hukumnya_ halal. 

35. Casrin (Sifat Susu). Protein susu yang digunakan dalam 
peni.buatan harnpir sernua jenis keju. Tidak n1engandung 
unsur larangan, jadi halal. 

36. Cellulase. Salah sa tu dari sekian enzyn1e yang rnemecah 
cellulose menjadi karbohidrat rendah kalori. Tergolong en
z ym.e dari tumbuhan-tun1.buhan. jadi, tidak haram 
rnenggunakan dalam proses pembuatan n1.akanan. 
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37. Cellulose. Jenis serat kasar yang terdapat terutan1a pada 
turnbuhan-tumbuhan. Cellulose terbuat dari polysaccharide 
serat-serat sayuran. Bahan-bahan cellulose diperlukan 
dalarn rnakanan untuk memperlancar atau n1enggiatkan 
gerak peristaltic pada saluran GI (usus besar) tanpa cellu
lose, rnakanan akan tertahan lebih lan1a dalam saluran GI. 
Dyhidrasi makanan dalan1 usus besar akan tetjadi, sehingga 
susah buang air besar. Hemorrhoids (pendarahan ambeien) 
bisa tetjadi dan cancer pada colon (usus besar) bisa sebagai 
akibat akhir. jadi dianjurkan mengkonsun1si serat-serat 
tumbuhan-tumbuhan dalam diet ( 1nakanan sehari-hari), 
misalnya daun-daunan, dedak, buah-buahan dan sayuran. 
Contoh terbaik ialah selada, biji berikut kulit, gandum 
berkulit, dsb. Den1i kesehatan sebaik.nya hindarilah produk 
makanan yang din1urnikan. Unruk n1engetahui apakah diet 
kita sudah baik a tau belum, periksa sendirilah apakah anda 
buang air rata-rata sekali sehari. Bila tidak, terpaksalah anda 
mengubah jenis-jenis makanan dengan n1enyertakan lebih 
banyak makanan yang n1engandung serat (cellulose). 

38. Chelate, Chelation. Senyawa kin1ia con1plex yang terbentuk 
oleh proses chelation. Chelation adalah fonnasi ikatan 
antara ion logan1 dan dua atau beberapa kelon1pok kutub 
pada sebutir n1olekul. Dalan1 hen1e pada he1noglobin darah 
(heme+ globin =hemoglobin), ion besi (Fe++) di chelate 
(di ten dang keluar) oleh porphyrin ring. Chelation 
(menendang ion keluar) dapat juga digunakan untuk 
n1engeluarkan ion dari proses reaksi biologis, seperti dalam 
chelation kalsiuni. (Ca++) darah dengan bantuan EDT A, 
yang dengan den1ikian, chelation bertindak sebagai antico
agulant (anli atau pencegah kental), 



Dala1n indush·i n1akanan, chelation dimaksudkan untuk 
1neningkatkan nila.i-nilai biologi gizi dan ni.eni.bawa min
er a I pad a be n tu k a I a n1 in ya. tv1 an fa a t lain n ya i al ah 
rnenghindari oksidasi terhadap senyawa-senyawa organik 
yang vital pada n"lanusia. Sebagai contoh, Padang-kadang 
lcbih baik rnengkonsu1nsi unsur besi yang dalam bentuk besi 
chcla ted (ion besi sudah keluar), bukan dala1n bentuk min
eral besi bebas. Secara pelan-pelan besi clielated itu akan 
tcrl0pas dalani. saluran GI schi.ngga tidak te1iadi oxidasi pada 
vitan1in C, vitan1in E, dan polyunsaturated fatty acids. 
Surnber porphyrin yang di8"1.tnakan UJ1tuk n1en-chelate n1in-
0ral bisa saja he\'\1 an atau tt1n"tbuhan-tun1buhan. Sumber 
globin (protein) adalah terutan1a hewan. Oleh karena itu, 
kita harus n"len1eriksa he\·van sun1ber tersebutsebelun1 globin 
din1akan. Hen1e + globin = hen1oglobin, he111e bagianyang 
tidak n1engandung protein. 

39. Chocolate Liquor. Jenis syrop n1anis setengah kenyal yang 
1nengandung coklat, gula dan ingredients Iain, dan 
digunakan dalarn pe1nbuatan gula-gula, n1inun1an dan 
n1akanan-n1akanan lain yang beraron1a-rasa coklat. Choco
late liquor bukan liquor (rninun1an keras) atau alkohot 
hanya saja karena cairan, ni.aka disebu t liquor (n1inu1nan, 
sebagai istilah kuno. 

40. Cholecalciferol. Nani.a kin1ia unhlk vitamin 03. Lihat vi
tan1in 03 pada uraian berjudul vitan1ins. 

41. Cholesterol. Jenis sterol utan1a dalan1 rubuh yang terdapat 
pada semua tissues (jaringan) dalan1 tubuh kita, terutama 
tissues otak, syaraf, adrenal cotex dan liver (hati). Sterol 
meru pakan bagian pad a en1 ped u berfungsi sebagai perintis 
terjadinya vitan1in D. Sun1ber-sun1ber cholesterol adalah: 
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(a) Unsur luar (diet): kuning telur, liver dan daging; (b) 
Unsur dalam tubuh cholesterol disyntesekan oleh liver dan 
organ-organ lain, seperti adrenal cotex, kulit dan usus. 
Diet (makanan sehari-hari) befcholesterol tinggi bisa merusak 
kesehatan. Beberapa penyakit yang secara langsung atau 
tidak langsung disebabkan oleh kelebihan cholesterol dalam 
darah ialah: batu ginjal, tekanan darah tinggi, pengerasan 
pembuluh arteri, dan sebagainya. Tetumbuhan tidak 
mengandung cholesterol, sehingga dianjurkan 
n1emperbanyak makan buah-buahan dan sayuran sekaligus 
mengurangi n1akanan yang banyak mengandung protein 
hewani. Dedak dalan1 diet an1at n1engurangi cholesterol 
darah karena dedak n1engurangi sebagian garam-garam 
empedu dalam sayuran GI, sehingga garam-gararn itu tidak 
terserap kedalan1 darah. Dalan"l jangka pendek, jenis-jenis 
gula dan man.isan cepa t n1enan1 bah kolesterol dalam darah. 
Bilamana cholesterol terdapat sebagai salah satu rangkaian 
diet, maka konsu1nen dianjurkan rneneliti hewan apa 
sumber cholesterol itu. 

42. Choline. Salah satu kon1ponen lecithin., yang perlu untuk 
n1engangkut len1ak dalan1 tubuh. Chaoline adalah jen.is vi
tan1in dalam kelon1pok vitamin B. Chaoli.ne disarikan dari 
minyak a tau len1ak. Sun1ber utan1anya kuning telur atau 
kedele. 

43. Cider (baca: caider). Air sari buah yang diperas dari apel 
(jus appel), atau adakalanya jus buah-buahan lain untuk 
digunakan sebagai beverage (minuman ringan) a tau untuk 
membuat produk lain (seperti apple jack,, cuka, dan 
mentega appel). Juga disebut sweet cider. Di Eropa, cider 
berarti fermented apple juice (fermentasi air sari appel) yang 
sering dibua t mengkilat dengan carbonation a tau fermentasi 
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dalan1 ken1asan tertu tu p ra pat. 
Di An1erika Serikat, cider terbuat dari unfern1ented appl< 
juice (air sari apple tanpa fern'lentasi) kecuali bila secarc: 
khusus diberi label "hard cider", tetapi cider dari hard apph 
mengandung 3-4 persen alkohol, dan industri makanar 
tidak diharuskan n'lenyebu tkan tingka t kand ungan alkoho 
ini karena tidak haruskan oleh FDA. 
Cider (air sari buah) apple terbuat dari apple yang tida~ 
memenuhi peringkat pen'lasaran buah untuk ditnakan atau 
disimpan, tetapi masih baik sebagai sun1ber cider. Kalau 
cider dari hard apple mengandung alkohol, maka apple 
juice tidak n'lengand ung alkohol. Bila a pp le juice dibiarkan 
beberapa lan1a pastilah mengalan'li fermentasi. JadL 
dianjurkan apple juice din'linurn ha bis setelah ken1asannya 
dibuka. 

44. Citric Acid (Sam Sitrun). Jenis acid (asam) berbasis tiga 
terdapat terutama pada jeruk len'lon, line (lebih asam dari 
Jeni.on) dan buah ci tTun (jeruk) la inn ya. Digunakan sebagai 
tan'lbahan rasa dan aroma asam dalam minuman ringan, 
gula-gula, effervescent salt, dalam pharn'laceutical syrups, 
elixirs, dalam bubuk dan tablet n1engandung effervescent 
(effervescent = gas gele1nbung, men1buat terasa ada gas 
keluar dari perut lewat mulut setelah merninum atau 
makanan dan sebagai syneTgistic antioxidant, dan 
tarnbahan terakhir pada pengolahan keju. Digunakan 
sebagai pencegah busa, sebagai bahan pernbilas trace n1et
als dari makanan, dan sebagai mordant (pencuci) untuk 
membuat warna menjadi mengkilap. Jug~ digunakan 
sebagai pencegah gemuk yang rnirip vitamin c(ascorbic 
acid). 
Citric acid seluruhnya larut dalarn metabolisms tubuh 
melalui Citric Acid Cycle (krebs Cycle, siklus kreb). Tidak 
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haram menggunakannya karena sumbernya tumbuhan
tumbuhan. 

45. Cobalamin (vitamin B 12). Istilah gabungan untuk berbagai 
bentuk vitamin B 12, dan bisa terdapat dalarn jaringan 
tubuh hewan. Bentuk-bentuk lain vitamin B 12 ialah 
Cyanoccobalamin, dan hydroxobalarnin, vitamin ini hanya 
ada dalam rnakanan hewan. Sumber terkaya ialah ginjal, 
liver, telur, susu dan ikan. Tetumbuhan tidak mengandung 
vi ta min ini. 
Bila vitamin B 12 terdapat sebagai ingredient (ramuan), 
kita wajib mengetahui surnbernya. Bila sumbernya alam, 
maka kita harus rnengetahui jenis hewan apa yang 
digunakan. Bila preparat sintetis, ten tu tidak ada masalah. 
Vitamin B 12 adalah resep untuk penderita anemia (kurang 
darah) dan ibu hamil. 

46. Cocoa butter (Mentega Coklat). Lemak atau minyak 
mengandung lilin, berwarna putih kekuningan, disarikan 
dari biji coklat dan digunakan dalan1 pernbuatan produk
produk formasi, gula-gula dan perni.en. Oleh karena 
sumbernya adalah tumbuhan-tun1buhan, tidak ada yang, 
perlu dikhawa tirkan. 

47. Cocaine (baca kokein). sen;rawa alkaloid berasal dari daun 
coca (ganja) a tau dibuat secara sintetis dari senyawa lain, 
seperti escgonine a tau derivativenya. Cocaine rnempunyai 
kegiatan vasoconstrictor yang rnoderat. Garam-garam 
cocaine digunakan sebagai topical anesthesia. Dianjurkan 
jangan menggunakannya dalarn semua rninuman atau 
makanan. Sayang, sudah terlanjur digunakan dalam 
n1inun1an seperti coca-cola. Walaupun begitu, sekarang 
FDA sudah resrni melarangnya digunakan dalam nunwnan. 
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48. Codeine (Kodien). Senyawa kimia dekat pada morphine 
yang diperoleh secara alami dari pohon opium (ganja). Atau 
dapat disynthese dari morphine. codeine digunakan sebagai 
analgesic dan antitussive (keduanya rarnuan obat batuk). 
Codeine adalah obat yang meni.buat orang ketagihan baik 
secara fisik n1aupun secara psikologi. 
Dianjurkan agar kita jangan n"\enggunakan jenis produk ini. 
Di Timur Tengah, ada ibu-ibu yang merebus poppy heads 
(bunga pohon cand u) untuk din1iii.um seperti teh oleh anak
anak agar cepat tertidur lelap. Ini kebiasaan buruk slang 
harus segera dihentikan. 

49. Coffee. (Kopi). Buah pohon kopi yang hid up sebagai perdu 
a tau pohon di daerah katulistiwa, ditanan1 untuk 
memperoleh biji buah. Air seduhan kopi diminum hangat
hangat a tau setelah dingin. Biji kopi rnengandung caffeine 
dan alkaloids dan karena itulah kopi mengandung efek 
psikologi, teru tarn a pada sisten1 syaraf peredaran darah dan 
pencernaan. Kopi, sebagai diuretics merangsang kegiatan 
dan fungsi otak dan jantung. 
Baik kopi n1au pun caffeine dapa t rnengakibatkan 
kani.bulu'lya gastric acidity (sakit asarn lam bung), nervous
ness (rasa gugup) dan rnen1.percepat ketja jantung. Akibat 
fatal (kematian) karena overdosis kopi a tau caffeine belum 
pernah dilaporkan dialami oleh manusia, tetapi dapat 
diperagakan pada hewan laboratorium. 
Belurn lama berselang, FDA menemukan bahwa wanita 
hamil yang minum kopi berpengaruh pada janin. Caffeine 
a tau kopi juga mernpengaruhi NCS pada pria. Karena itu, 
dianjurkan berhenti rninum kopi meskipun kopi yang 
ka tanya, caffeinen ya telah dibuang (decaffeinated coffee). 
Kopi tanpa caffeine diolah dengan senyawa-senyawa 
organik yang ada kaitannya dengan cancer. Caffeine 
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disarikan dengan menggunakan chlorinated solvent seperti 
dichloroehylene a tau trichloroethylene. Kemudian biji kopi 
dipanggang. 
Pengganti kopi telah dipasarkan. Yang rating populer ialah 
akar batang chicory yang dipanggang dan ditumbuk, 
digunakan di Belgia, Nederland, Jerman, dan India. Chicory 
juga digunakan di ternpat-tempat lain untuk meniru rasa 
kopi atau menurunkan kadar kopi. Padi-padian tertentu. 
Terutama gandum dan biji polong-polongan, seperti lupin 
dan kedelai, dipanggang dan digunakan sebagai pengganti 
kopi. Anjuran terbaik bagi konsumen, ialah gunakanlah 
daurt jamu pengganti kopi dan teh. 

50. Collagen. Protein albuminoid (aid= mirip; albuminoid = 
mirip albuminoid) yang tidak larut dalam air. Terdapat 
dalam connective tissues Garingan penyambung), tulang, 
tendon dan kulit hewan. Kebal terhadap enzyin-enzym 
pencernaan hewan, tetapi dapat dihyrolysa dengan air, di
lute adds atau alkali, rnenjadi soluble gelatin (gelatin yang 
dapat larut). 
Collagen merupakan sepertiga dari protein tubuh dan 
mengandung khasiat yang menakjubkan. Kekuatannya 
digambarkan sebagai rnernpunyai" day a lentur kawat baja 
halus, ketahanan kulit olahan, daya rekat lem dan 
kekenyalan gelatin". 
Gelatin digunakan dalam berbagai produk rnakanan dan 
kita harus· memilih makanan yang tidak mengandung 
gelatin. Bila makanan mengandung gelatin, kita harus 
menanyakan apa sumber collagennya. Kalau sumbernya 
babi, maka pastilah makanan itu haram (lihat penjelasan 
pada judul Gelatin di bawah). 



51. Coloring Extracts (sari pewarna). Senya\va ini termasuk 
dalam kelompok "'food Additives" (bahan tambahan pada 
n"lakanan) yang ditambahkan pada m.akanan selama 
pengolahan m.akanan. Senyawa pewarna yang alami dan 
sintetis ditam.bahkan agar tini.bul wangi tertentu pada 
n"lakanan. Senyawa ini ditambahkan untuk membual 
makanan berwarna lain dari aslinya. Upaya ini untuk 
menarik perhatian konsumen untuk n"lembeli. Berkali-kalii 
konsun"len tertarik hanya karena rasa, warna, a tau aron1aJ 
padahal secara fisik, produknya sani.a. Contoh: permen., 
cereals, kue-kue, dan sebagainya. 
Bebera pa jenis bahan pewarna sin tetis ternya ta adalah 
senyawa-senyawa penyebab cancer. Sebagai penyebab 
cancer. Sebagai upaya pencegahan, kita harus sebisa 
n"lungkin ni.enghindari makanan yang m.engandung 
senyawa pewarna sentetis. 

52. Corn Syrup Sloids (Biang Syrup Jagung). Campuran dex
trose, maltose, beberapa oligosacharids dan dextrin yap.g 
dikeringkan sedikit n"lanis, diperoleh dari hydrolysis pati 
jagung. Karena berasal dari hlni.buhan-tumbuhan, tentu 
saja halal sebagai additive. 

53. Cream of Tartar. Bahan kimia berbentuk kristal putih yang 
disebut potcissium bitartrate; digunakan dalam baking pow
der (tepung roti) dan sebagai komponen laxatives 
(pencahar). Halal digunakan dalarn makanan. 

54. Cultures (kultur). Bakteri dan mikroba ya~g digunakan 
secara terpisah atau gabungan untuk rnenggiatkan. 
fermentasi (peragaan) pada berbagai makanan. Bakteri dan 
mikroba membaik selaina proses fern1entasi susu. Keju, da111 
fermentasi produk-produk n"lead (jenis n1inuman. 



beralkohol), dan sebagainya. Karena berupa bakteri dan 
mikroba maka halal saja digunakan dalarn industri 
makanan. 

55. Cures (baca: Kyoz). Campuran gararn, nitite, dan ramuan 
kimia lainnya yang digunakan oleh industri daging sebagai 
bahan pengawet dan pernantapan warna pada saus dan 
produk-produk olahan lainnya. Rarnuan nitrat ini bisa 
mengandung·racuo bagi kita karena dapat rnenyebabkan 
cancer. 

56. Cylarnate (baca: sik-lamat). Garam sodium atau calcium 
dari cyclamatic acid yang dikenal berbagai sucaryl, sejenis 
pemanis rnakanan sintetis bagi para penderita diabetes dan 
penderita lain yang harus rnernbatasi banyaknya konsurnsi 
carbohydrates. Telah dilarang sebagai additiyes pada 
makanan Arnerika Serikat sejak tahun 1969 karena ada 
laporan ada keterkaitan dengan kanker rahirn pada tikus 
percobaan. 

57. Cystine, Cysteine (baca : cistain dan cistein). Cysteine 
adalah sulphur amino acids yang terjadi dalam protein : 
terdiri dari dua sulphur amino acids, yaitu cysteines. Kedua 
sulphur amino acids ini (Cystine dan Cyteine) melimpah 
dalam keratin dan dalam insulin. 
Sering sulphur amino acids ditarnbahkan pada makanan 
yang mengandung minyak dan berbagai produk labil 
(mudah menguap ), seperti vitamin Edan vitamin C, adanya 
cysteine dalarn rnakanan adalah untuk mencegah atau 
memperlambat oxidasi pada produk-produk makanan 
tersebut, sehingga tidak terjadi produksi gizi yang mubazir 
a tau senyawa beracun dalam makanan. Bila diketahui cys
tine a tau cysteine ditambahkan pada makanan, maka kita 
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58. 

harus ni.enanyakan sumbernya, Bila sumbernya hewan, 
n1aka kita harus tahu apakah produk babi juga digunakan 

Dehydration (kekurangan air dalam tubuh atau dalam 
makanan). Juga disebut dihidrasi yang m~rupakari 
penguapan air dari makanan, jaringan a tau substrate. Cara 
yang digunakan ni.ungkin si.nar matahari atau udara panas 
Kedua cara ini tidak akan rnengawetkan kadar gig! 
makanan tertentu_ Cara terbaik ialah freeze-dyinE 
(pengeingan beku). Dengan cara ini rnakanan dibekukar 
lalu dikeringkan dengan suhu rendah dan tekanan rendah., 
yaitu, dalam keadaan yacuum. Dengan cara ini gizi 
rnakanan jadi a wet. 
Banyak produksi makanan sekarang ini diawetkan sepert: 
susu dan kopi bubuk adalah dua contoh dehydras: 
(pen.geringan) dengan dijern ur adalah cara a lam 
mengeringkan makanan. Sudah terbukti cara amat tida~ 
efektif rnengawetkan makanan. Sebabnya sederhana saja 
makanan terkena suhu tinggi selama siang dan suhu dingir 
sepanjang ni.alani.. Perubahan suhu Alami ini terbukt 
menghancurkan kandungan gizi makanan, terutanu 
kandungan vitamin -vitamin . Mudarat lainnya ialat 
susahnya rnengendalikan fungus Garnur) yang menyeran~ 
rnakanan_ Kesulitan lain ialah pencegahan abu, kotoran 
hujan, cuaca berkabut, dan kurnan·-kurnan yang melayan~ 
diudara. 

59. Dextrin, Limit Dextrin. Senyawa pertarna, yaitu dextrin 
dinamai lem pati atau lern kanji yang terbentuk oleh hy 
drolysis sebagian pati itu dalam panas kering atau dalarr 
pencernan. Bila dextrin kemudian dihyrolysa, make 
terjadilah glucose. Dextrin digunakan sel:;>agai bahar 
pembuat ernulasi, pengatur ukuran (bentuk) dan bahar 
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pengental. Juga digunakan untuk menghaluskan cereals, 
sebagai excipient (bahan pembentuk) untuk extracts (sari
sari) kering dan tablet-tablet. 
Senyawa kedua, yaitu limit dextrin, terbentuk oleh partial 
hyrolsis (hyrolsis sebagian-sebagian) atas amylopecthin atau 
glycogen. Sumber pati adalah tumbuhan-tumbuhan 
sedangkan sumber glycogennya atau amylopectinnya 
terutama adalah hewan. 
Bila dextrin digunakan dalam produk-produk makanan 
tidak akan timbu"l masalah. Bila limit d.extrin yang 
digunakan, maka kita wajib menanyakan sumber dan jenis 
hewan yang digunakan, karena glycogen hanya berasal dari 
hewan, dan dextrin selalu menggunakan glycogen. 

60. Dextrose. Gula molekul tunggal yang diperoleh dari pati 
yang telah mengalami enzymatic hydrolysis atau acidic 
hydrolysis. Digunakan sebagai flayer (rasa dan aroni.a 
buatan) dan pemanis dalam industri ni.akanan, Nama-nama 
lain dextrose antara lain corn sugar dextroglucose, gula 
buah, dan glucose. Karena asal dexh·ose " tum buhan
tun1buhan, tentu saja halal digunakan. 

61. Diethylstilbestrol (DES). Harmon estrogen (hormon sex 
betina) sintetis yang secara kimia tidak mirip estrogen 
umum, tetapi dalam praktek memperlihatkan semua efek
efek fisiologi dari estradiol (perangsang sex betina). 
Estradiol adalah jenis estrogen (hormon sex betina) paling 
kuatyang terdapatpada mamalia. Estfadiol terbentukdalam 
orang (kandungan telur betina), placenta, dan testis, dan 
mungki..n juga diproduksi oleh adrenal cortex. 
Indikasi-indikasi therapeutic pada estradiol adalah indikasi
indikasi yang khas pada estrogen. Hormon-hormon ini 
mampu merangsang estrus pada mamalia rendah. Estrus 
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artinya panas a tau tahap siklus birahi hewan betina yang, 
dit:andai oleh kesediaannya bersanggama; a tau perilaku yang 
sudah merupakan pertanda umum atau tanda-tanda lain 
yang dipamerkan oleh betina selama musirn birahi. DES 
digunakan dalam peternakan, terutama peternakan hewan 
po tong (cattle, yai tu hew an peliharaan: sa pi, lembu, kerbau, 
kuda. Keledai, babi, kambing dan biri-biri) dan ayarn. Karena 
horn1on birahi betina, maka DES merangsang tanda-tanda 
sexualitas sekunder. Hewan potong (cattle) dan yam yang 
sudah disuntik hormon ini (DES) akan cepat tambah 
beratnya dalam waktu singkat karena terjadi timbunan 
lemak pada lean meat (daging kurus) dengan cara ini 
peternak dapat menjual lemaknya yang segera laku dengan 
keuntungan makin tinggi. 
DES terbukti menyebabkan daging susah dimakan, selain 
itu, setelah orang itu akan berubah perilaku sexnya, yaitu 
nafsu birahinya terangsang yang lebih mengarah ke hon10-
sexual. 
Oleh karena itu, lebih baik jangan rnakan daging atau ayam 
di pasar Amerika n"leskipun daging itu dianggap zabina, 
jadi lebih baik n"lakan daging kambing a tau don"lba Amerika, 
karena belun'l terkena injeksi hormon DES. 

62. Diglyceride. Metabolite menengah untuk sintetis dan 
degradasi lernak. Merupakan ester dari dua fatty acids 
dengan dalarn berbagai produk makanan yang, 
n'lengandung len1ak untuk menurunkan tegangan 
perrnukaan lernak tersebut. Oleh karena itu, diglyceride 
n1embuat lernak larut dan bercampur dengan air sebelum 
proses hydrolysis dalam tubuh. Jadi, gunanya sebagai 
emulsifier. 
Sumber-surnber diglyceride bisa saja hewan a tau turnbuhan
turn buhan. Kapan saja, bila label makanan rnenyebut 
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diglyceride sebagai ingredients, kita wajib n1enanyakan 
sumbernya pada bakery (pabrik roti) dan industri makanan 
bersangkutan. Namun, belum lama berselang, industri 
makanan ,mulai menggunakan minyak kedelai sebagai 
sumber diglyceride, karena lebih murah. Lebih melimpah 
dan lebih mudah menanganinya. juga digunakan karena 
alasan keseha tan. 

63. Disaccharides. Jenis-jenis gula yang menghasilkan dua 
(awalan di pada disaccharides berarti dua) gula tunggal, 
setelah mengalami hydrolysis. Contoh: sucrose (gula biasa), 
lactose, maltose, dan sebagainya. Sun1ber jenis-jenis gula 
ini umumnya tumbuhan-tumbuhan dan susu. Jadi tidak 
masalah digunakan dalam makanan. 

64. Disodium Guanilate/disodium Inosinate. Jenis nitrogen 
yang mengandung senyawa-senyawa kimia yang berasal 
dari bahan genetik (DNA & RNA), digunakan sebagai 
pemantapan flavor daging. Bila· berasal dari hew an, 
tanyakan apakah hewan itu babi atau bukan. 

65. Diuretic, Jenis obat (forn1asi) yang n1emperlancar arus air 
(urine dan keringat) keluar dari tubuh. Kebanyakan diuretic 
juga berkhasiat meningkatkan kandungan electrolyte garam 
pada urine. 
Biasanya ginjal berperan penting men1pertahankan 
konsistensi lingkungan intern tubuh yang mengeluarkan air 
dalam jumlah wajar, garam-garam, inorganic dan produk
produk limbah organik. 
Memang tersedia banyak diuretics yang struktur kimianya 
berlainan dan kearnpuhannya berlainan pula. Demi 
kepentingan pembaca buku ini, kelompok-kelompok berikut 
ini bertindak sebagai diuretics: kopi, tell, minuman co~a, bir, 
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dan n1inuni.an beralkohol lai.nnya. Produk-produk ini benar
benar memperlancar keluarnya urine hingga menguras 
banyak-banyak electrolyte-electrolyte yang diperlukan oleh 
tubuh. Terkurasnya electrolyte-electrolyte (Na, K, Ca, Mgi 

dan sebagainya) menyebabkru~ homeostasis (keseimbangan) 
tubuh inenjadi tidak seimbang, yan·g selanjutnya, 
meni. pengaruhi furigsi normal pad a ha ti, CNS, dan organ
organ lain. 
Dianjurkan ni.enjauhi diuretics apa saja bija bukan anjuran 
dokter. Pecandunya perlu berupaya menghentikan 
kebiasaan buruk ini, dan kem bali pada diet sehari-hari 
dengan menu yang lebih baik. Teh daun jamu lebih baik 
bagi kesehatan karena tidak mengandung stimulant, 
diuretics atau depressant. Harap baca penjelasan tiapje~s 
diuretics menurutjudul masing-ni.asing dalam buku ini. 

66 .. Edible Films (Lapisan yang dapat dimakan). Bahan pelapis 
yang dapat dini.akan, bisa saja berupa coating, glasir, a tau 
kemasan yang terbuat dari bah.an yang dapat dimakan, 
yang n1elindungi atau mengikat bahan-bahan rnakanan 
tetap jadi satu dan menjadi paket intim. Masih perlu 
ken1asan ta1nbahan untuk rnelindungi bahan pelapis itu 
t01·hadap pcngerasan dalam lingkungannya. Kita harus 
mencek apakah bahan pelapis itu berasal dari hewan a tau 
tidak, dan bila ya, kita harus pa~ti bahwa hewan asal itu 
bukan hewan haram. 

67. Emulsifier (baca emulsi-faie). jenis senyawa kimia yang 
digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan lemak 
kotoran atau untuk menghancurkan bongkah-bongkah 
cairan immiscible (yang tidak mau campur dengan cairan 
lain, seperti minyak) menjadi butir-butiran kecil agar tetap 
mengapung dalam cairan lain, misalnya air. Contoh emul-
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sifier ialah gum Arabic, kuning telur (lecithin), diglyceride, 
monoglycerides, empedu, garam dan sebagainya. Sumber 
emulsifier bisa saja hewan atau tUmbuhan-tumbuhan. 
Sumber utama emulsifier dalam industri makanan bisa saja 
lecithin dari kuning telur atau dari kedelai. Karena itu 
produk makanan yang mengandung lecithin bersifat halal. 
Bila emulsifier yang digunakan itu mono- dan di-glycerides, 
maka kita harus memastikan sumbernya. Belakangan ini 
industri makanan mulai menuliskan pada tabelnya nama 
sumber mono- dan di-glycerides. Bila sumber.nya kepada 
bakeri atau industri makanan bersangkutan. Emulsifier 
digunakan secara luas dalam produk makanan, te:rutama 
mak~an yang mengandung lemak dan prodµk lemak. 

68. Enrichment (perkayaan). Teknik yang digunakan dalam 
produk-produk sereal (padi-padian) untuk n1emulihkan 
kandungan gizi yang telah terkuras selama proses 
penggilingan dan pengolahan berasnya dan makanan. 
Produk-produk cereal adalah tepung roti, craker (biscuit), 
macaroni, spaghetti, dan lain-lain. 
Gizi makanan yang ditambahkan pa(la produk cereal 
adalah: thiamin (vitamin BI), niacin (vitamin BS), ribofla
vin (vitamin B2), dan besi (Fe). 
FAD dan USDA telah menetapkan bates minimum dan 
n1axinu.~~ gizi (nutrient) tambahan pada makanan tersebut 
diatas. Konsumen perlu membaca keterangan gizi-gizi 
tambahan terse but menurut namanya masing-masing dalam 
buku ini. Konsumen juga diminta menanyakan sumbernya 
untuk menemukan hal haramnya. 

69. Enzymes. Kebanyakan enzyme adalah senyawa protein 
yang digunakan untuk hydrolysis a tau sintetis bahan-bahan 
organik yang digunakan untuk membuat bahan makanan. 
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Sun1ber _enzyme bisa he,.van, tumbuhan-tumbuhan dan/ 
atau nlkroba. Enzyn1e-enzyme yang digunakan dalam 
industri makanan ialah: pepsin, renn.in, tiypsin, chymot
rypsin, dan sebagainya. 
Bila sumber enzyni.e itu tumbuhan-tun1b4han a tau mikroba, 
maka n1akanan yang ni.engandung enzyme itu halal bagi 
Muslini. Yahudi, vegetarian, dan umat advent hari Ketujuh. 
Nani.un bila suni.bernya hewan, maka kita harus 
meni.astikan apakah berasal dari pork, beef, veal, tallow, 
mutton, ayam, dan sebagainya. Produk keju dari susu perlu 
diketahui asal enzyme yang digunakan (rennin, rennetatau 
pepsin). Umuni.nya rennin dibuat dari dinding lambung, 
hewan-hewan kecil terutani.a anak .sapi. Zaman sekarang, 
rennin dibuat dari lani.bung babi karena melimpah dan 
harganya murah. 
Rennin juga disebut rennet; bila hewan makin tua, 
enzyrnnya berubah ni.enjadi pepsin. Rennet dibuat dari 
enzyn1e-enzyn1e nikroba untuk keperluan industri 
makanan. jenis .enzyme ini halal bagi Muslim. Banyak 
perusahaan keju sekarang ini menggunakan jenis enzyme 
ini karena harganya murah, dapatdistandarisasi, dan dapat 
dibua t secara rnassal. 
Rennet lun1buhan-turnbuhan tersedia dipasaran tapi untuk 
penggunaan ska la kecil. · Harap baca secara mendalan1 
n1engenai pre pa rat keju dalarn booklet "keju" oleh 
pengarang buku ini. 
Tersebar bisik-bisik dibeberapa negara tirnur tengah tentang 
pepsin yang, rnenjadi salah satu ingredient pepsi-cola. 
Setelah ditelusuri, ternyata sernua minuman _non alkohol 
tidak rnengandung produk-produk hewan termasuk pep
sin. Se bu tan pepsi pada Pepsi cola mungkin karena fungsi 
pepsin, namun bukan rnerujuk pada surnbernya. 



70. Ergosterol, Ergocalciferol. Jenis sterol yang pertan1a, yaitu 
ergosterol, diteni.ukan dalam jaringan turnbuhan-lun1buhan 
dan hewan. Bila senyawa ini terkena cahaya ultraviolet, 
sterol ini berubah menjadi vitamin 02, yaitu ergocalcoferol. 
Bila vitamin D2 alan1i di tam bahkan pada prod uk makanan, 
n1aka tidak ada n1asalah haran1 halal, karena sun1ber 
komersialnya adalah fungus ergot yang terdapatpada padi
padian. 

71. Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDIFA). Jenis chelating 
kuat (chelating = proses menendang ion-ion keluar) dan 
merupakan bahan pemisah yang n1en1bentuk kon1pleks
}<ompleks larut-air ('-"'ater-soluble compexes) ag4r cation
cation tinggal dalam larutan. Dalam riset biokimia, EDT A 
digunakan untuk n1embuang ion-ion n1agnesiu1n (Mg++) 
dan ion-ion besi (Fe++) dari reaksi-reaksi, bila reaksi-reaksi 
itu terpengaruh oleh ion-Ion, seperti garam sodiun1. EDT A 
digunakru-1 sebagai water softener (pelen1but air), yaitu cara 
n1enstabilkan obat-oba tan yang dalani. keadaan biasa cepat 
n1engalan1i dekomposisi (berbau) karena masih bercampur 
dengan traces dari ion-ion logan1. Juga digunakan sebagai 
anticoagulant (anti kental, agar tetap cair). Seperti halnya 
garam sodiun1 dan garan1 kalsiun1, EDTA digunakan unruk 
n1en1buang trace a tau ion-ion radiu1n, in1ah, strontiun1, plu
tonium, dan cadmium dari tulang rangka (skeleton), 
sehingga n1embentuk senya"1 a yang stabil, unionized 
soluble, yang dikeluarkan oleh ginjal. Bila senyawa itu sering 
dikonsumsi n'lungkin akan n1enyebabkan renal toxity 
(gangguan ginjal). 

72. Ethylene Oxide. Jenis gas funigant (gas pen1bunuh) yang 
digunakan sebagai sterilant terhadap serangga dan 
mikroorganisme (bakteri dan n1ikroba) dalam nJakanan-
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rnakanan kering yang tidak mengandung garam. Gis ini 
bereaksi dengan gararn untuk mernbentuk chlorohydrina 
yang dianggap bahan penyebab cancer. Jadi, kita harus 
cern1at dalam mengetahui apakah senyawa kimia seperti 
ini pernah disemprotkan pada makanan. 

73. Farina. Tepung kasar atau bahan makanan yang terbuat 
dari butir-butir (beras) cereal, terutama beras gandum, dan 
din1akan sebagai nasi cereal a tau dibuatsebagai penganan. 
Karena produk tanan1an, n1aka farina adalah makanan 
halal. 

74. Fatty Acids (Asam Le1nak). Asam organik yang umumnya 
akan ha bis sendiri keasan1annya, dan tergolong kelompok 
carboxyclyc (-COOH). Terdaftar n1elimpah dalam rantu 
ester dalan1 beberapa senyawa lemak, atau ada yang 
terdapat sebagai asa1n bebas lemak a tau free fatty acid (FFA). 
Fatty acid digolongkan rnenurut jumlah atom-atom 
carbonnya. Sebagian fatty acids Amat penting untuk 
pertun1buhan, reproduksi, dan kesehatan kulityang seperti 
ini disebu t essential fa tty acids yang bersif at polyunsatu
rated. Pad a lernak dan n1inyak, ad an ya extra FFA 
n1erupakan ukuran tingkat hydrolysis, yang membuat 
n1inyak berbau sengak, sehi.ngga mutunya jadi jelek. Untuk 
n1encegah O:>Sidasi lemak dalam rnakanan, ditarnbahkanlah 
antioxidant. 
Surnber fatty acids adalah minyak-minyak tumbuhan
tumbuhan dan minyak-minyak hewan. 
Bila FFA termasuk dalarn daftar ingredients _pada label 
rnakanan, tanyakanlah surnbernya. Bila asalnya dari 
tumbuhan-tumbuhan, maka FFA itu tentu halal. Bila FFA 
itu berasal dari hewan, kita harus tahu apakah dari pork 
(daging babi) a tau bukan. Satu-satunya cara mengetahuinya 
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ialah menanyakan pada industri rnakanan atau bakteri 
bersangku tan. 

75. Filber (baca: fai-ber). Berupa serta a tau benang halus a tau 
filament. Dalam anatomy Istilah ini berarti extra cellular 
filament seperti collagen atau surat jaringan penyambung 
elastis (elastis connective tissue fibers). Dalarn ilrnu 
tumbuhan-turnbuhan, fiber berarti bahan-bahan berserat 
yang menjadi kulit.biji. Daging bermutu terbaik ialah daging 
yang mengandung serat sedikit sekali, ar.tinya han1pir 
seluruh daging dapat tercerna sehingga gizi biologinya 
tinggi. Daging yang berharga mahal ama t· rend ah 
kandungan seratnya. Telur, susu, qan keju, gizi biologinya 
tinggi. Karena tingkat tercemanya tinggi. Hal ini disebabkan 
kenyataan daging mahal itu han1pir tanpa sera tyang tidak 
bisa tercerna. Harap baca lebih jauh tentang fiber, cellu
lose, dan Roughage dalarn buku ini. 

76. Ficin. Enzyme yang disarikan dari pohon fig (jenis pohon 
berbuah biji banyak, keluarga kates) dan digunakan sebagai 
pelembut daging. Karena asalnya dari tumbuhan
tumbuhan. Maka ficin halal digunakan dalam makanan. 

77. Firming Agents (Bahan Pengental Makanan). Jenis 
additive kimia yang ditarnbahkan pada buah-buahan dari 
sayuran dalam kaleng (buah a tau sayuran kalengan) agar 
buah_atau sayuran tetap dalam bentuk dan warna aslinya 
dan rnencegahnya jangan melembut (mudah hancur) dan 
menggurnpal selarna pengolahan dan penyi-mpanan. 
Contoh firming agents: calcium chlorida. Bahan ini adalah 
senyawa inorganic dan tentu saja halal digunakan dalam 
ind ustri 1nakanan. 



78. Fish Protein Concentrate (Sari Protein Ikan). Bahan 
tan1bahan (supplement) berprotein tinggi yang ditarnbahkan 
pada rn.akanan supplement ini diperoleh dari ikan utuh 
atau ikan yang sudah disiangi lalu ditumbuk kemudian 
direndam dalam larutan untuk menghilangkan minyak
n1inyak dan bau amis; selan_juh1ya dikeringkan lalu 
ditun1buk sampai menjadi tepung dan disebut tepung ikan, 
tepatnya, sari atau konsentrat protein ikan. Kita orang 
Muslim men1eriksa jenis larutan yang digunakan sebelum 
n1enggunakannya. Mirip terasi, tetapi terisi dibuat hampir 
tanpa tek.nologi additive rnakanan. 

79. Flayoring Extracts (Sari Rasa). Sari rasa dan aron1a yang 
tergolong foodl additivea (bahan tarnbahan pada 
rnakanan). Tujuan penarnbahan sari ini pada n1akanan 
ialah agar rnakanan tertentu n1.ernpunyai rasa dan aron1a 
tersendiri dan khas. Ada sari yang, bersifat alami ada yang 
sintetis. Hampir semua bahan flavor adalah senyav·.ia 
organik, dan banyak yang larut dengan lemak tapi tidak 
larut dalarn air. Larutan terbaik yang digunakan dalam 
ind ustri rnakanan ialah alkohol. Contoh sari rasa ialah va
nilla yang larut dalarn alkohol. Muslim yang taat tidak 
menggunakan sari vanilla atau sari-sari lain yang hanya 
larut dalam alkohol, karena ten tu saja haram. Jadi kita wajib 
tahu persis jenis larutan yang digunakan membuat flavor. 

80. Folic Acid (Asam Daun). Salah satu dari vitamin B con1-
plex. Disarikan dari bayarn dan disebu t asam daun karena 
asam ini melimpah dalam daun-daun (foliage). hijau tua. 
Fungsi folic acid ini dalam rubuh adalah untuk'regenerasi 
sel-sel darah rnerah. Dapat digunakan sebagai obat penyakit 
tropis yang disebut sprue, nutritional macrocytic anemia 
pada bayi dan janin dalarn kand ungan. Sumber terbaik folic 
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acid adalah: 
(a) Tumbuhan-tumbuhan: sayuran hijau, kacang kering, 

kopra dan cereals (padi-padian). 
(b) Hewan: daging organ-organ (ha ti, buah pinggang, lean 

beef). 
Bila folic acid terdapat dalam vitan1in a tau bila merupakan 
salah satu ingredients pada label makanan, maka kita wajib 
tahu bahwa asalnya dari tumbuhan-turnbuhan. Bila bukan 
dari tumbuhan-tumbuhan, kita harus memastikan 
sumbernya bukan organ babi. 

81. Fortification (penguat). Teknik yang digunakan oleh 
industri makanan untuk menan1bah satu beberapa jenis gizi 
pada makanan agar n"'lakanan itu n1engandung berbagai 
nutrisi (gizi) sebagaimana aslinya. jenis-jenis gizi yang akan 
ditambahkan adalah vitamin, mineral, asam a1nino, dan 
sari-sari protein. Contoh-contoh penguat n1akanan 
adalah: (a) vitamin A pada mentega, (b) vitamin D pada 
susu; (c) lysine (essential amino avid) pada roli; dan (d) 
iodium pada garam. Harap merujuk penjelasan menurut 
nama-nama penjelasan menurut nan1a-nama nutrisi dalam 
buku dan jangan lupa su1nbernya, 

82. Fructose (Gula Buah). Gula buah yang juga disebut 
laevulose, berupa gula 1nonosaccharide yang secara ala1ni 
ada dalan1 buah dan n1adu. Sumbernya adalah hydrolysis 
gula dapur. Amat n1anis karena tingkat kemanisannya 
170% gula dapur (100% ). Digunakan dalam berbagai produk 
makanan dan dalan1 forn1asi. Dalam es kri1n gunanya 
mencegah sandiness (tidak padu, seperti yang tidak n1au 
padu). Juga disuntikan bila kebutuhan karbohidrat tidak 
bisa lewat mulut. Lewat metabolisms diubah menjadi gly
cogen bila tubuh kekurangan insulin. Pemakai harap 
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rnenggunakan fructose sebagai pen1.anis pengganti gula lain, 
terutama orang yang ingin Bertubuh langsing. 

83. Galactose (Gula susu). Gula tunggal (rnonosaccharide) 
dibuat lewat hydrolysis gula susu, lactose. Karena berasal 
dari susu, berarti halal. 

84. Gallic Acids, Propyl Gallate (Asam Gatal). Senyawa 
organik pertama, yaitu gallic acid, gunakan untuk membuat 
senyawa organik : asam kedua, yaitu propyl gallate, 
digunakan dalam ind ustri makanan. Asam gatal " berbau 
tajan'l, ni.ernbuat gatal-gatal pada bagian kulityang terkena 
tetesannya, narnun kandungan racunnya arnat rendah. 
Propyl gallate digunakan dalam industri rnakanansebagai 
antioxidant untuk ni.akanan, lemak, rninyak, ester, emulsi, 
lilin, dan rninyak tTansforrnator. Digunakan bersama anti
oxidant lain untuk n"'\embantu, seperti l_ayaknya synergist, 
rnencegah rnakanan teroxidasi. Sumber alaminya ialah 
preparat sintetis sehingga bahan ini bersifat halal. 

85. Gelatin. Jenis produk yang diperoleh (dengan merebusnya 
dalarn air) dari collagen yang dihydrolysis dan collagen itu 
berasal dari iga, tu.lang, tendon, dan kulit hewan. Gelatin 
mengembung bila dibenamkan dalam air dingin, hanya 
laru t dalam air panas. Wala u berasal dari protein hew an. 
Gizi biologinya rendah, sehingga dianggap bukan protein 
sempurna. Tidak mengandung trytophan (essential amino 
acid) dan sedikit mengandung cystine dan tyrosine. 
Digunakan sebagai tambahan makanan protein di daerah
daerah yang kekurangan gizi. 
Gelatin nabati sama saja dengan gelatin hewani dalam hal 
fungsi dan berasal dari gluten (lendif padi) gandum atau 
pati padi-padian lain.nya. Gelatin digunakan dalam industri 
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makanan dan prod uk-prod uknya yang terkenal antara lain 
adalah jello. Walaupun begitu, jello bisa saja dibuat dari 
agar-agar (rum put laut). Agar-agar juga digunakan sebagai 
bahan pengikatdalarn media kultur. Gelatinjuga digunakan 
dalam permen, jelly, dan es krim, dan sebagai bahan 
penjelas. 
Gelatin kosher TIDAK HALAL bagi Muslim karena bisa 
mengandung collagen (protein tulang) babi, bagi sebagian 
orang Yahudi liberal, gelatin kosher itu hukumnya kosher, 
sedangkan bagi orang Yahudi konservative gelatin kosher 
itu tidak kosher (=halal bagi orang jahudi). 
Setiap konswnen yang peduli harus meragukan penggunaan 
dan rnakan makanan yang mengandung gelatin; kita 
orang Muslim harus tahu pasti asalnya tumbuhan
tumbuhan, rumput laut, a tau hewan. Bila hewan, apakah 
produk a tau produk sampingan babi yang digunakan. Bagi 
orang Muslim yang mencari daging "zabiha", harus pula 
tahu pasti bahwa gelatinnya berasal dari hewan 1 zabiha', 
janganlah hanya sibuk dengan daging "zabiha', tapi juga 
harus tahu pas ti produk sampingan dagingnya. 

86. Gliadin, Gluten (Lendir). Salah satu protein dari gandum 
dan jelai. Prbtein utan1a tana111an ini adalah gluten. Nama 
lain gliadin ialah glutin. Asalnya dari tanaman, jadi halal 
digunakan dalam indust:ri 1nakanan. Ada orang yang alergi 
bila ·1nakan protein, jadi orang ini harus menghindari glia
din a tau gluten yang terkandung dalam makanan. Harap 
meni.baca keterangan betjudul "gluten" .dalam buku ini. 

87. Glucose (Glukosa). Nama lainnya ialah dextrose; ada yang 
gula darah, gula anggur, dan gula pati. Secara alami, glukosa 
tetjadi dalani. jaringan tumbuhan-tumbuhan dan disarikan 
dari pati yang seluruhnya diolah oleh hydrolysis (dalam 
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tubuh). Tingkat kemanisan glukosa ialah 70% dari manisnya 
sucrose atau gula dapur (100%). Secara psikologi, glukosa 
dianggap gula terpentin.g, glukosa merupakan sumber utama 
energi meru pakan sun'l ber u ta ma energi .untuk jaringan otak 
dan syaraf. 
Glukosa cair adalah dextrose, dextrins, maltose, dan air. 
Diperoleh dari pati yang di hydrolysis lengkap. Senyawa 
ini dibuat untuk kepentingan formasi. 
Sumber alan1i glukosa adalah tanaman. Jadi tidak perlu 
khawatir atas penggunaan glukosa dalam makanan, 
formasi, a tau obat. 

88. Gluten. Jenis protein yang terdapat pada berbagai padi
padian seperti gand um, jelai, dan oat. Protein yang beman1a 
gluten ini merupakan penyebab penyakit caliack (?) pada 
anak-anak. Gejalanya ialah diarrhea dengan buang air besar 
2-3 kah sehari. Berak.nya berbusa, berwama tipis dan berbau 
menusuk hidung. 

89. Glyceride. Jenis ikatan ester. Dalam ikatan biasa hanya 
satu asam lemak, bisa dua atau tiga. Jadi, menurut 
banyaknya, ikatan ini disebut mono-, di - atau tri-glyceride. 
Yang terakhir, yaitu triglyceride, berupa lemak tau nlinyak, 
sedangkan yang momo-dan di-glyceride digunakan sebagai 
emulsifer. Bacalah keterangan mono. Dan di-glycerise itu 
dalarn buku ini. 

90. Glycerol. Senyawa a tau ikatan yang jug~ disebut Lylycerin, 
bening tidak berwarna, agak · manis, dan cai~an kenyal; 
diperoleh dari proses sponifikasi lemak dan minyak tetap 
(fixed oils). Ester (ejaan lama : ether) yang ada pada glyc
erol dengan fatty acids disebut glycerides. Glycerol 
rnempunyai tiga kelompok hydroxy; oleh karena itu bisa 
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bereaksi dengan ketiga molekul fatty acids (asam lemak) 
untuk membentuk tryglyceride, yaitu lemak dan minyak 
biasa yang kita kenal. Harap baca istilah lainnya dalam 
buku ini. 
Glycerol digunakan menyembuhkan kulit yang mengeras 
dan retak-retak. Juga suppository obat k0nstipasi (susah 
buang air besar), untuk mengurangi tegangan ocular, dan 
sebagai kendaraan dan bahan pemanis. Diperlukan oleh 
formasi dan indus~i makanan untuk berbagai persiapan 
resmi. Sebagai solvent (bahan pelarut), .humectant 
(pelembab) dan emollient (pelembut kulit). Digunakan 
dalam kosmetik, sabun cair dan perusahaan konveksi. Juga 
dignnakan untuk fermentasi sari makanan untuk membuat 
antibiotik. Glycerol mengandung banyak lemk, asarn lemak 
dan sabun kalsium, yang berasal dari tidak sempurnanya 
penyerapan lemak dalam saluran usus. 
Diet yang tidak mehyertakan ganduni. dan padi-padian lain 
ternyata berhasil mengendahkan penyakit-penyakit terse but 
di atas. 

91. Glycogen. Pati dari hewan; terdiri dari butir-buti.r glukosa. 
Pati ini merupakan senyawa simpanan karbohidrat utama 
pada hewan. Tempat tersimpannya glycogen ialah hari clan 
otot-otot. 

92. Gums. Ke lorn pok bahan-bahan berasal diari tanaman, 
digunakan sebagai pengental dan stabilizer pada berbagai 
makanan. Contoh: agar-agar, gum Arabic, guargum, 
carrageenan, dan lain-lain. Karena berasal dari tanarnan, 
maka tidak ada masalah penggunaannya dalam makanan 
atau formasi. 



93. Hem mi Cellulose. J enis karbohidra t kom pie ks yang sama 
dengan sellulosa (serat). Terdapat pada dinding--dinding sel 
tumbuhan-tumbuhan, tidak tercemar namun menyerap air. 
Karena itu, digunakan sebagai perangsang laxtasi 
(pencahar). Karena berasal dari tumbuhan-tumbuhan, maka 
tidak ada salahnya digunakan dalam makanan atau 
formasi. 

94. Histamine (Histamin). Jenis amine yang terbentuk dari 
amino acid histidine yang terbentuk dari an1ino acid 
histidine dan terdapat dalarn jaringan dan darah biasa. Juga 
dibuat secara sintetis. Dalam tubuh berfungsi sebaga~ 
vasadilator dan rnenurunkan tekanan darah. · Digunakan 
untuk mengobati berbagai jenis alergi, sebagai stimulan 
sekresi gastric dan pandreas dan sebagai stimulan otot-otot 
visceral. 
Bila histamine disarikan dari jringan hewan yang 
digunakan. Secara komersial, histamine dibuat secara 
si.ntetis, dan rnengenai histantine sintetis kita tidak perlu 
merisaukan haram halalnya. 

95. Hegemonization. Jenis proses kirnia a tau mekanik sesu~i 
banyaknya komponen. Bila susu di.kocok, percikan-percikan 
lernak akan terpecah-pecah dan terapung dipermukaan 
sehiggga terjadilah la pisan lemak. Susu demikian ini ten tu 
kurang diminati oleh konsurnen. Oleh karena itu, digunakan 
proses rnekanik dengan menggunakan homogenizer untuk 
rnengurangi buih lemak dan partikel-partikel butiran agar 
ukuran lemaknya sama dan mera ta dalam susu. Dengan 
demikian susu akan tetap dalarn keadaan yang sama. 
Menurut ·pandangan Islam, tidak haram menggunakan 
proses mekanik itu pada susu. Konsumen tidak perlu 
khawatir mengenal proses mekanik pada susu (susu 
homogen). 
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96. Hennones. Hormon adalah senyawa kimia yang terbentuk 
pada suatu organ atau bagian tubuh lalu masuk dalarn arus 
darah dan dibagi-bagikan kebagian-bagian lain pada rubuh, 
fungsi hormon itu terganhlng pada akibatmasing-masing, 
bahkan hormon dapat mengubah kegiatan fungsi maupun 
bentuk struktur salah satu atau berbagai organ. 
Walaupun ada kecualinya, umumnya hormon dibuatoleh 
endocrine glands (kelenjar endokrin) ada hormon bersifat 
protein (Insulin), ada yang berupa deivative asam amino 
(tliyroxine dan pinephrine), dan ada yang ber.upa steroied 
(estrogen dan androgen). Organ-organ dan kelenjar-kelenjar 
yang digunakan antara lain ialah ialah: thyroid, parathy
roid, ovarium, testes, jantung, ginjal, pancreas, placenta, 
adrenal cortex, adrenal medulla, dan sebagainya Hormon
hormon yang digunakan untuk manusia diekstrak 
(disarikan) dari surnber organ-organ hew an. Jadi, kita harus 
tahu berul organ hewan apa yang, digunakan hormon. 
Jaringan-jaringan organ babi adalah sun1ber paling baik 
untuk memproduksi horn1on, seperti insulin dan estrogen 
(untuk tujuan kontrasepsi). Ini n1enjadi masalah bagi or
ang Muslim, jahudi, Vegetarian, dan Umat Advent Hari 
Ketujuh serta kaum tertentu, mengenai penggunaan 
hormon-hormon ini. 
Jadi para konsumen beragama Islam perlu meminta industri 
obat dan industri makanan untuk menyediakan hormon
hormon yang bukan berasal dari organ babi. Pen;ibuat 
hormon sebaiknya menuliskan, pada label obat atau 
makanan, apa sumber hormon yang mereka buat. 
Sekarang ini hormon tumbuhan-tumbuhan belum ada yang 
digunakan untuk manusia, demikian pula hormon yang 
berasal dari mikro organisme bel um ada. 



97. Hydrogenated Oils (Minyak beku). Minyak nabati yang 
cair pada suhu kamar. Karena oxidasi dan sifat minyak 
nabati yang tidak tahan lama disimpan, maka proses 
solidifikasi (pembekuan) dilakukan untuk mengatasi 
kelemahan ini. Minyak cair ten tu saja q-iasih belum jenuh 
(unsatµrated), misalnya: minyak kelapa, minyak biji kapas, 
minyak jagung dan sebagainya, minyak-rninyak ini dipaksa 
melalul hydi agar karbon-karbonnya jenuh (mengental), 
dan minyak menjadi solid (kental) pada suhu karnar. Minyak 
kental seperti disebut minyak lemak atau minyak beku (hy
drogenated oils). Contoh minyak beku: mentega. 
Menurut pandangan Islam, hydrogenated oils atau minyak 
beku itu halal, karena asal usulnya dari minyak biji 
tanaman, dan proses hydrocenisasi tidak mengubah sifat 
halal itu. Dari segi kesehatan, minyak cair sebenarnya lebih 
baik daripada konsentrasi vitamin-vitamin lain. Bila dalam 
label disebutkan inositol adalah salah satu ingredient, kita 
harus menurut apakah asalnya dari hewan yang, halal. 

99. Insulin. Nama sejenis hormon peptiode yang berasal dari 
pulau-pulau pancreas pada ayam leghorn. Insulin 
menggagalkan pemanfaatan glukosa, sintetis protein, 
pembentu.kan dan penyimpanan lemak netral. Insulin 
diperoleh dari berbagai organ hewan terutama dari organ 
babi dan sapi, dan tersedia dalam aneka preparat. Insulin 
digunakan untuk mengobati penderita diabetesmellitus. 
Verietas yang tersedia· diguliakan antara lain ialah globin 
zinc insulin, regular insulin, dan lain-lain. Penggunaan in
sulin jadi masalah karena kebanyakan insulin yang dibuat 
dari organ babi, yang ten tu saja haram. Jadi orang Muslim 
yang terlalu perduli, perlu menanyakan dokter apa asal 
insulin yang diresepkan. Allah tidak membuat barang 
ha ram rnenjadi obat, sebagaimana sabda Na bi Muhammad 
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SAW. Hanya bilcl tidak ad.:l obat lain selain insulin yang 
berasal dari organ babi, barulah keadaan itu dianggap 
pengecualian n1enuru t Isla 111 ialah orang da pat 
1nenggunakan barang haran1 sebagai satu-satunya jalan 
agar tetap hid up. 

100.Inulin. Jenis polysaccharide fructose (gula buah) berasal 
dari tanan1an tertentu, teruta1na onje dan ubi dahlia. 
Inulin disuntikan untuk n1enentukan daya saring butiran 
pada ginjal (n1endiagnosa fungsi ginjal). Da_lan1 indush·i 
makanan, inulin digunakan dalan1 roti untuk penderita dia
betes. Karena inulin diperoleh hanya dari tanan1an, tentu 
saja hukun1nya halal. 

101.Iodine (}?aca aiou-di'n) (iodiun). Salah satu unsur langka 
yang, disarikan dari sejenis tanah yang disebut caliche dan 
dari run1put laut. Bersan1a gizi tertentu digunakan untuk 
memperkaya tepung, roti, dan garani.. Bagian pen.ling pada 
horn1on thyroid, yang disebut thyroglobulin. Diperlukan 
tabolisn1e basal norn\al untu k n1enga tur kecepa tan 
n1eta bolisn1e dalani. tu buh. Kek urangan iodi un1 
menakjubkan penyakit kekurangan gizi yang disebut 
gondok, kretii-ia, dan n1ix~dena. Seafoods adalah sun1ber 
terbaik ilodiun1. Untuk n1emenuh.i kebutuhan iodiun1 tubuh, 
cara terbaik ialah ni.engolah iodiun1 pada garan1 dapur alan1 
bentuk potassium iodide dengan kepadat.an 1:10.000 (bagian 
lodium, 10.000 bagian garan1). Jadi, garam beriodiu1n dan 
inakanan yang diperkaya dengan iodiun1 tentu saja halal 
karena iodiun1 berasal dari hln1buhan-tuni.buhan, ikan, a tau 
garan1-garam batu. 

102.Keratin. Jenis protein yang tidak n1au larut, diperoleh dari 
ran1but, kuku (sapi, kuda), kuku lari dan upggas. Keratin 
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adalah sumber komersial dari amino acid cystine. Tidak 
dapat terhydrolya oleh enzyrn-enzym pencemaan manusia, 
Digunakan sebagai bahan pelapis pil-pil entric yang hanya 
bisa laru t dalam us us. J uga digunakan untuk mernbuat 
protein hydrolyza te. Orang yang akaH menggunakan pil 
tersebut sebaiknya harus tahu surnber bahan pelapis pil 
terse but. 

103.Lactic Acids (Asam Susu). Jenis asam organik yang 
terbentuk oleh oxidasi jenis-jenis gula dalam tubuh atau 
terben tuk oleh fern1en tasi susu dean prod uk-prod uk 
fermentasi lainnya. Dibuat sebagai tahan rnernperkaya 
n1akanan, dan sifa tnya halal. 

104. Lactose. J enis gula u tama yang terdapa t dalain susu. Setelah 
mengalami hydrolysis, lactose lactose menjadi glucose dan 
galactose. Kalau ditambahkan pada makanan, maka 
rnakanan itu tetap halal. 

105.Lanolin. Nan"la lain lanolin ialah lemak wool. Lanolin 
adalah getah mirip lemak yang berasal dari kelenjar 
sebaceous dornba lalu n"lengendap pada serat-serat wool 
(bulu) domba, itulah sebabnya bulu"domba tampak 
mengkilap (karena ada gatah lemak). Secara kimia, linolin 
lebih pantas sebagai lilin ketirrtbang lemak, karena lanolin 
berupa campuran complex dari esters dan plyestern. 
Lanolin mengandung 25 sampai 35 persen air, berwarna 
putih kekuningan dan sedikit berbulu. Jenis lain, yaitu 
anlydrous lanolin, ·adalah lemak setengah beku, berwarna 
kekuningan, lengket dan tanpa bau; lanolin digunakan 
sebagai bahan baku salep dalam formasi dan kosmetik. 
Karena berasal dari dornba, rnaka sebagai bahan baku tidak 
menyebabkan produk-produknya haram melainkan halal. 
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106. Lard (Lempengan Lemak Babi). Lemak babi, lebih-lebih 
lempengan-lempengan lemak yang terdapat pada rongga 
abdomen (perut babi), dan rongga abdomen (perut babi), 
dan disebut lard, lard digunakan luas pada berbagai 
produk makanan dan bahan makanan. makanan apa saja 
yang mengandung lemak yang membuat renyah gorengan 
buah, daoing sayuran, mungkin mengandung lard dalam 
persent:asi yang berlainan. Kita wajib mencurigai makanan 
renyah apa saja kecuali bila dalam labelnya jelas disebut 
ada lemak yang dlgunakan. Dalam Islam, Il'\akanan yang 
mengand ung lard adalah haram. Bila kita mencurigai jenis 
lemak perenyah makanan, sebaiknya tanyakanlah bahan 
perenyah itu berasal dari apa. Dalam AI-Qur'an, empat 
kali Allah menyebut bahwa daging babi haram. Jadi setiap 
produk sampingan daging babi adalah haram. 

107. Leavening (baca lev-ning). Ragi roti, terbuat dari 
carnpuran bahan-bahan kimia, seperti sodium bicarbon
ate, sodium alumun.ium sulphate, calcium acid phosphate; 
dan sebagainya, digunakan dalam industri roti. Ingredi
ent (ramuan) ragi ini bereaksi dalam adonan roti dan 
menghasilkan carbon dioxida yang membuat adonan roti. 
mengembang. Ramuan ragi itu memperkuat fungsi-fungsi 
lain dalam produk-produk roti. Ragi a tau leavening halal 
digunakan dalamindustri makanan. 

108. Lecithin. Komponen lemak pada jaringan syaraf phospho
lipids. Lecithin itu bermacam-macam, tergantung pada 
sumbernya walaupun begitu, lecithin adalah bahan mirip 
lilin berwarna agak kuning atau coklat dan mudah larut 
dalam air. Juga terdapatdalam kuning telur dan kedelai. 
Di Amerika Serikat, lecithin dibuat terutama dari kedelai 
dan kuning telur. Mahal sekali proses meJ;lgextract 
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(n"lenyarikan) lecithin dan jaringan syaraf hewan sebaga1 
kon1oditi komersial untuk industri makanan. 
Lecithin, sebagai phospholipids, digu..nakan dala1n produk
prod uk makanan yang n1engandung len1ak. Alasannya 
sederhana: sebagai en1ulsifier len"lak. Kalau orang n1akan 
n1akanan yang n1engand ung, len.1.ak, orang itu ingin 
n1akanan itu jangan san1.pai terasa lengket dirnulut, harus 
lancar din"'lakan tanpa susah-susah. Makanan seperti itu 
1nisalnya coklat, kue, pern1en, "halva', es krirn, n1entega, 
dan sebagainya. Jadi, lecithin harus ditarnbahkan agar 
n1akanan tidak lengket di n"lulut. Menurut Islam, tidak 
haran1 n1enggunakan lecithin. Dari sudut pandang, 
keseha tan, dianjurkan n"'lenggunakan lecithin, karena leci
thin n1en1obilisasi kolesterol agar mudah larut dalam air, 
dan karena itu kolesterol lancar masuk aliran darah dan 
n"'lengalan1i metabolisn1s dalam tubuh dan akhirnya cepat 
keluar dari lubuh. Oleh karena ilu dianjurkan rnenyertakan 
lecithin dalan1 diet (makanan sehari-hari). Men1ang ada 
perang antara industri daging dan industri telur, 
pengusaha daging, men"lbujuk konsumen berhenti 
n"lakanan telur dan menggantinya dengan daging, karena 
telur nl.engandung banyak sekali kolesterol. Padahal, 
daging dan telur san1a-sarna nl.engandung kolesterol 
n1eskipun kolesterol lebih banyak pada telur, tetapi telur, 
daging, tidak n1engandung lecitlµn yang mengen1usikan, 
rnernobilisasi, dan n1etabolisnl.ekan kolesterol, lagi pula 
setia p kali rnakan, orang tidak rnakan telur sebanyak 
nl.akan daging. 

109. Lipids. Jenis lemak atau rn1r1p lemak. Anggota dari 
kelompok besar senyawa organik yang hanya larut dalan1 
larutan lemak. Dari sudut pandang gizi, lipids itu pen ting, 
karena kandungannya antara lain: 
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(a) Essential fatty ayids (EFA) seperti asam linqleic, dan 
asan"l arachidomic. Asam finoleic dan linoleic terda pat 
d a I am tum bu ha n - tu n"l bu ha n sedan g k an as am 
arachidomic selain pada tumbuhan-tumbuhan juga 
~rdapatpadaikan. 

(b) Triglycerides (TG) seperti lemak dan n"li.nyak. 
(c) Phosphatides khususnya lecithins. 
(d) Terpenes: khususnya carotene. 
(e) Steroids: kolesterol dan adrenocortical steroids. 
(f) Lilin: lilin lebah. 
(g) Vitamin -vitamin larut-len"lak: vitamin A, D, Edan K 

harap membaca penjelasanjudul tersebutdalam buku 
lIU. 

110. Lysine (baca : li-sain). Jenis asan1 an1ino essential yang 
n1erupakan asam arr.ino peredan1 dalam berbagai protein 
padi-padian terutama gliadin. Dilihat secara sentetis dan 
digunakan bersan1a gizi lain untuk n1en1perkaya tepung, 
roti, dan sebagainya. Menguap bila terkena panas dan 
karena ilu sebenarnya tidak berguna n1emperkaya roti 
dengan lysine. Teknik baru ialah menggunakan lysine 
sebagai bubuk; jadi tinggal menyemprotkan bubuknya 
pada makanan setelah din1asak. Penambahan lysine pada 
n1akanan berbahan baku gandun"l akan meningkatkan 
n1utu protein yang pada akhirnya men1percepat 
pertumbuhan dan mempern1udah pembuatan serat 
buatan. 

111. Malt (Sari Tepung). Butiranyang umumnya butiran dari 
varietas gand um, yang setelah direndam di air, dientaskan 
dandibiarkan berkecambah, baru dikeringkan. Kecambah 
ini mengandung diastase, diexh·in, n1altose, dan protein. 
Malt sudah digunakan sebagai pencerna gizi dan bahan 
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flavor. Sampai disini, masih halal. Tetapi, bila inalt 
dibiarkan berfermentasi dalam air tanpa udara (amaerob), 
maka akan tetjadi alkohol. Cairan fermentasi ini tentu saja 
haram karena cairan itu adalah alkohol. 

112. Maltie Acid (Asam Appel). Jenis organik yang umum 
terdapat dalam appel, digunakan sebagai (peng) asam dan 
bahan flavor pada industri makanan. Halal karena berasal 
dari buah-buahan. 

113. Maltose (gula batu). Gula kristal putih yang berbentuk 
oleh reaksi antara pa ti dan enzyni.e diastases dalam malt 

114. Mayonnaise (baca: ntayon-ncs). Na1na ba1nbu olesan 
untu.k ialal1; bum bu i.ni mengandung minyak jalab, kuning 
telur, cuka, garam, gula, dan lada. Tidak haram, kecuali 
bila cuka itu dibuat dari alkohol. 

115. Methionine. Jenis asam amino, digunakan sebagai 
perkayaan diet pada produk bakteri. 

116. Molasses atau Molass. Cairan syfop berasal dari 
penyulingan air tebu, mengandung guii dalam persentase 
tinggi yang tidak dapat dibuat jadi kristal gula. Juga 
mengandung bahan pewarna. Molass dapatmenyebabkan 
diarehea, dan oleh karena itu dijanjurkan jangan 
memakannya banyak-banyak. Untuk meningkatkan 
kandungan gizi molass, dapatditambahkansyrop taheena 
( dari biji sesame), baru kemudian digunakan sebagai sambal 
celup. Dibeberapa negara Timur Tengah, orang 
membumbui molass dengan taheena. Dijadikan sambal 
oles a tau sandwich. Timun digunakan untuk menambah 
rasaiiya dan mencegah molass masuk sela-sela gigi. 
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117. Monoglycerides. (Lihat Glyceride mono-, di-, tri-glycer
ide). Monoglyceride adalah ester (uap) glycerol dan asam 
lexr..ak. Unsur-unsur kimia pada monoglycericle adalah: 
glycerol, asam lemak, dan asam fosfor Monoglyceride 
adalah metabolisme antara; digunakan untuk membuat 
sintetis lemak dan degradasi lemak dan minyak. Mono
dan diglyceride dig\.Ulakan dalarn industri makanan karena 
keduanya mau larut dalam air. Keduanya dapat 
mengurangi tegangan perrnukaan minyak dan lemak, 
artinya, monoglyceride dan diglyceride bertindak seperti 
emulsifier, sehingga butir-butiran minyak dan butiran
butiran Iemak pecah menjadi butiran-butiran kecil dan jadi 
mudah larut dalam metabolisms. Sumber mono- dan 
diglyceride bisa hewan, bisa tumbuhan-tumbuhan. 
Konsumen mustard mengetahui sumbernya. Jadi 
konsumen harus bertanya pada bakery atau industri 
makanan tentang sumbernya. Belakangan ·ini ind ustri 
makanan sudah menggunakan kedelai sebagai sumber 
mopogiyceride, karena lebih murah, mudah ditangani, 
lebili baik untuk kesehatan, dan halal. 

118. Monosaccharide. Kelompok karbohidratyang semuanya 
gula sederhana. Contoh monosaccharide yang berbentuk 
pentoses ribose. Dari sudut gizi, monosaccharide penting 
disertakan dalam diet. 
Sumbernya terutama tumbuhan-tumbuhan, Jadi halal. 
Bacalah keterangan bahan-bahan diatas menurut judul 
masing-masing dalam buku ini. 

119. Monosodiurn Glutam.ate (MSG). Nama kirrtia nntuk micin 
atau bumbu cina; seperti sasa dan ajinomoto di Indonesia. 
Digunakan unluk memindahkan flavor (aroma dan rasa) 



daging pada makanan, atau untuk memperkaya flavor 
makanan alami lain, bahkan ada yang digun,4kan sebagai 
saos tembakau. Secara medis digunakan mengobati 
hepatic coma. Dibuat dengan bantuan hydrolysis protein
protein sayuran. Dengan konsentrasi 1 % saja sudah 
rnembuat rasa rnakanan lebih enak. Karena berasal dari 
sayuran, n1aka MSG adalah halal. 

120. Niasin. Nama lain 1:1ntuk kelompok niacin adalah asam 
nikotin, niacinan1ide, nicotinarnide. Niacin adalah 
kelornpok pada vitamin B-complex x, larut Air, tidak 
menguap oleh panas asam, arau alkali. Sumbernya adalah: 
(a) Hewan daging organ tubuh hewan, terutarna hati babi, 

unggas, ikan, ddn daging kurus (tanpa lemak). 
(b) Tanaman dedak beras, beras yang diperkaya, roti dan 

cereal, kacang medc, kacang kering, dan sayuran 
hijau. 

Niacin juga digunakan sel->agai burnbu masak untuk 
memperkaya rasa dan aroma masakan, roti dan berbagai 
makanan berpa ti, seperti tepung, kue manis, biscuit, kue, 
dan sebagainya. Sumber termurah niacin untuk tujuan 
perkayaan adalah niacin sintetis dan sintetis alam dari 
dedak beras. Sebaiknya konsurnen menanyakan sumber 
niacin agar tidak haram. 

121. Nitrates. Senyawa organik dari sodium, ootassium atau 
calcium nitrate dan atau nitrite. Daging yang dibiarkan 
di rak akan berubah warnanya. Untuk mempertahankan 
kondisi dan warna daging segar, digunakanlah nitrate
ni trite. Kedua senyawa ini setelah .beroxidasi, akan 
mengeluarkan asam nitrat untuk selanjutnya bereaksi 
dengan. protein daging sampai timbul nitrosamine. 
Senyawa nitrosarnine inilah yang mernpertahankan 



warna merah segar daging, sehingga daging terlihat 
seolah-olah masih segar. 
Kekurangan senyawa-senyav..:a organik in.i ialah, ka tanya, 
sumber bahan penyebab cancer. Jadi sebaiknya belilah 
daging segar sungguhan dari jagal, bukan yang asal temak 
segar. Membeli daging segar rnempunyai dua keuntungan 
bebas resiko cancer, kedua, bebas dari DES (honnon sex 
betina) yang diinjeksikan pada kuping sapi. Pengaruh DES 
atas perilaku rnanusia telah diuraikan pada penjelasan 
berjudul DES dalatn buku in.i. Masalah ketiga ialah cara 
mernotong sapi atau karnbing, yang Penjelasannya ada 
pada jud ul "halal" dalam buku ini. 

122. Oleic Acid (Asam Minyak). Jenis asam Iernak 
monounsaturated yang ni.engandung 18 atom karbon. Jenis 
yang paling banyak rnengandung asarn lernak yang 
terdapat luas pada lernak hewan dan minyak nabati. 
Tanarnan ~ebagai sunlber terbaik ialah minyak kelapa 
karena mengand ung 70 % oleic acid. Minyak kacang tanah 
47%, 1ninyak jagung 28 %, rninyak biji kapas 21 %, minyak 
kedelai 20 %, rninyak bunga matahari 15%, dan hydroge
nated margarine (ni.entega) 47%. Sumber hewan terbaik 
oleic acid ialah lard (daging babi) 46%, salt park (daging 
babi asin) 39%, salt park (daging babl asin) 39%. Bila oleic 
acid digunakan, kita harus rnenanyakan sumbernya. Bila 
berasal dari tanarnan, halal; bila lard dan pork hararn. 
Belakangan ini diketahui bahwa minyak kelapa adalah 
yang terbaik diantara minyak tumbuhan-tumbuhan, 
karena mengandung paling banyak mono-unsaturated 
fatty acid, sehingga minyak kelapa adalah yang terbaik 
menghimpun kolesterol padat diubah menjadi mester 
kolesterol berbentuk cair, sehingga mudah hancur dalam 
n1etabolisms dan selanjutnya tersalur keluar dari tubuh. 
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123. Oxalix Acids (Asam Nabati). Jenis senyawa organik. 
dalam buah-buahan dan sayuran. Contoh terbaik tanaman 
yang mengandung oxalix acid ialah rhubard, bayam, biji. 
coklat, anggrek, daun beet, bulgur, dan pohon oxal. Oxalix 
acid, dalam saluran pencernaan, bereaksi dengan calcium 
dan magnesium lalu terbentuklah senyaawa complex baru 
tidak mau larut; oxalate dari calcium dan magnesium. 
Senyawa baru ini tidak bisa lepas untuk diserap atau 
digunakan. 
Untunglah, hampir semua makanan yang mengandung, 
oxalic acids juga ni.engandung calcium yang cukup untuk 
n1engika t semua oxalic acids sehlngga calcium yang tersisa 
dapat dimanfaatkan, karena tidak ada lagi oxalic acids 
yang tinggal n1engika t calcium dari makanan lain yang 
dimakan saat itu. Oxalic acids bebas terdapat sebanyak 5 
san1pai 6 persen dalam biji coklat, tetapi Tidal ada akibat 
pentin.g diternukan bila calcium terpisah dari susu coklat. 

124. Oxidasi. Jenis reaksi kimia yang dalam reaksi itu harus 
ada oxygen untuk membuang hydrogen, dan reaksi 
oxygen dan hydrogen ini disebut oxidasi, disebut oxidasi 
karena oxygen lebih berperan; tiap satu atom o_xygen 
memerlukan dua atom hydrogen. Dalam proses oxidasi, 
banyak electron yang bilang, tetapi valensi berubah. Dalam 
sis tern fisiologi, oxidasi memerlukan energi. Pada industri 
makanan, konsumen perlu memperhatikan oxidasi dalam 
produk-produk makanan terutama makanan yang 
mengand ung lemak, vitamin, pigmene, bahan flavor, dan 
sebagainya. Bila salah satu dari senyawa-senyawa tersebut 
baru teroxidasi, maka makanan akan merosot mutunya. 
Kalangan industri makanan secara teratur mengawasi 
rnakanan dan additivenya jangan sampai teroxidasi, 
dengan jalan rnembubuhkan pengawet kimia. Makanan 
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segarlah yang paling bail< dimakan, yang tidak selamanya 
orang berkesempatan makan makanan segar. Karena itu 
teknik pengawetan menjadi penting. Agar makanan tahan 
lama disimpan a tau dibawa ke tempat jauh, maka harus 
diawetkan. Terserah pada orang yang lebih menghargai 
dan mau n1emperjuangkan kesehatan yang baik. 

125. Pantothenic Acids (Asam Pantonik). Nama salah satu 
dari vitamin B complex yang larut da_lam air. Terdapat 
pada semua sel yang masih hid up. Sumber .hewan: liver 
(hati) adalah sumber terbaik, baru daging kurus dan kwilng 
telur. Sumber tumbuhan: ragi terbaik, baru kacang
kacangan, ken tang, padi-padian. Untuk tuiuan komersial, 
dibuat secara sintetis. Tapi bila pantothenic acid dijual 
sebagai cuka atau sebagai garam (calcium pintothen ate), 
sebaiknya konsumen menanyakan sun1ber alan1inya. Kalau 
berasal dari hewan pastikan sumben1ya bukan organ babi. 

126. Papain (Sari Pepaya). Jenis enzym yang disarikan dari 
buah pepaya atau kates dan juga dari getah pohonnya, 
gunanya pelembut daging dalam industri makanan. 
Hukumnya halal karena berasal dari tanan1an. 

127. Para-Aminobenzoic (PABA). Jenis asam, anggota 
vitamin B-complex, larut dalam air. Sekarang baru 
diketahui bukan vitamin untuk man1alia ti.ngkat tinggi 
meskipun ia berperan langsung sebagai komponen folic 
acids. PABA ni.eningkatkan potensi faal insulin dan peni
cillin. Dan molass .. Untuk tujuan kornersial, dibuat secara 
sintetis. Jadi tidak haram bila ditambahkan pada makanan. 

128. Pasteurisasi. Teknik pengolahan dengari panas pada 
bahan tertentu w"ltuk n1en1bunuh inikro-organiswe (bakteri 



dan mikroba) tertentu. Selama pasteurisasi susu, susu 
dipanasi sa1npai 62 derajat celcius selarna 30 menit, dan 
rnikroba pa iliogen (penyebab penyakit) sudah ma ti semua, 
tetapi mikroba lain yang berguna, seperti. mikroba ragi, 
akan tetap hid up. Produk yang paling baik dipasteurisasi 
ialah susu. 
Kandlll1gan gizi susu leap bertahan tidak terpengaruholeh 
pasteurisasi. Tidak ada bagian yang haram dalam 
pengolahan susu seperti ini. 

129. Pectin. Istilah generic secara luas untuk menamai unsur· 
pectic pada bahan pectic. Pectic adalah substansi gelatin 
yang disarikan dari buah-buahan. Pectin adalah sifatyang 
n1ernbuatjus ouice) buah rnenjadi kental. Pectin komersial 
digunakan dalam pembuatan selai, jelly, dan produk
prod uk ni.akanan sejenis. Sumber terbaik pectin ialah kulit 
dan biji appel atau kulitdarijeruk. Pectin dapatdigtmakan 
untuk n1engendahkan diarrhea. jadi, karena sumbernya 
h.1n1 buhan-tun1 buhan, maka pectin adalah halal. 

130. Pepsin. Nama ensym (protease) pencerna pada getah 
lam bung, terbentuk dari pepsrnogen Peppin rnenghydrolysa 
ikatan-ikatan pep tide pada protein, sampai peptide·hancur 
menjadi molekul-molekul lebih kecil (peptones). Untuk 
tujuan komersial, pepsin iibuat dari perut babi (hog, pork), 
yang rata-rata menghasilkan satu gram pepsin per satu 
perut. Pepsin anak sapi dibuat secara terbatas. Banyak 
konsumen yang sangat rnerisaukan pepsin dan 
pemanfaatannya pada makanan dan minuman. Ada 
orang yang tidak mau lagi sediakan makanan dan 
minuman, bail< yang tidak maupun yang mengandung pep
sin, gara-gara takut pepsin hararn. Untuk mengetahui 
hararn atau halalnya, bacalah keterangan pada label 



makanan atau minuman apakah pepsin yang digunakan 
berasal dari babi atau anak sapi. Penjelasan lebih lanjut 
tentang pepsin, harap baca penjelasan betjudul "Enzyme" 
dalarn buku ini. 

131. Pestiside (baca pesti-said). Pestisida jenis racun 
men1bunuh pest dan serangga pestisida bisa terbawa pada 
produk makanan dan rninuman dari panenan yang 
diseni.prot pestisida. 

132. Phenyl Alarnine. Jenis asam amino esensial. Terdapat pada 
hln1buhan-tumbuhan, susu, dan hewan. jadi, kita perlu 
tahu asal-usulnya, haram atau halal. 

133. Phosphates. Komponen bahan kimia (pupuk) berupa 
gararn atau ester dari asam fosfor, n1engandung satu 
sampai beberapa atom fosfor. Phosphate digunakan luas 
pada industri makanan sebagai cuka, buffer (peredarn), 
en1ulsffier, sequestrant, dan bahan pengikat kelen1baban, 
contoh jenis-jenis phosphate : monodiuin phosphate, so
dium tripolyphosphate, dan sebagainya. 

134. Phospholipids (Lemak Fosfat). Lernak yang mengandung 
fosfor, antara lain lecithin dan asam-asam phosphatidic 
lairu1ya, seperti sphingo myehn dan plasmalogen. Bilamana · 
phosphohpids disertakan dalam makanan, konsumen 
perlu menanyakan asal usulnya gizi ini. Liha t "lecithin" 
dalam buku ini. 

135. Phosphoric Acid (Asam Fosfor). Jenis senyawa organik 
(H3P04} yang digunakan sebagai bahan pelarut. jenis asam 
ini ditan1bahkan pada beberapa jenis cairan, terutama pada 
minuman non-alkohol, seperti Pepsi cola, Coca Cola, Seyen 
Up, dan sebagainya. Tujuannya untuk memperkuat 



keasan"'lan urine, dan me1npertegas flavor rnin~an. Dalam 
kaitaru"'lya dengan darah, asam fosfor Cuma cuka lemah 
yang bertindak sebagai buffer (peredam). Ta pi, asarn fosfor 
tidak baik untuk gigi bila mengkonsumsi minuman yang 
mengandung asan1 fosfor secara temperatur, terutama 
anak-anak. Enamel gigi jadi rusak dan mempermudah 
gigi busuk pada usia dini. 

136. Phytic Acid (Asam Phon). Ester jenis inositol 
hexaphosphoric acids, terdapat pada daun tumbuhan
tun"'lbuhan tertentu, dan sekam cereal. Phytic acids bereaksi 
dengan ion-ion n1ineral mengakibatkan terbentuknya 
senyawa tidak larutyang keluar dari tubuh saatbuangair 
besar (feces). Phytic acids juga mengurangi gizi biologi 
mineral, terutarna calcium fosfor, besi, dan magnesium. 
Cereal utuh, bila dipakai sendirian, lebih baik dari pada 
beras cereal (tanpa sekam). Phytic acids yang pada dalam 
sekam a tau dedak diubah menjadi phytin Genis senyawa 
tidak larut) setelah phytic acids bereaksi dengan calciun1 
dan n"'lagnesiun1.. Calcium melimpah dalam susu. 

Cereal utuh yang dicampurkan pada susu akan 
rnengurangi nilai biologi calcium susu karena terbentuknya 
senyawa phytin tak laru t itu. Begi tu juga halnya pada susu 
coklat yang mengandung phytic acid, karena phytic acid 
akan bereaksi dengan calcium yang susunya sehingga 
terbentuk senyawa phytin tak larut yang membuat 
calcium itu tidak terserap. Calcium melimpah dalam 
makanan alarni sehingga hilangnya calcium dalam reaksi 
calcium dengan phytic acid segera diganti seketika juga. 

137. Polysaccharides. Kelompok karbohvdrat yang 
n"'lengandung sepuluh atau lebih dari s~puluh butir 
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monosaccharides. Mono artinya satu, tetapi kalau sudah 
sepuluh berarti banyak atau poly. Sebagian polysaccha
rides itu mudah terhydrolysa, sebagian tidak bisa atau 
sukar terhydrosya. Ada yang mengandung gizi ada yang 
tidak. Contoh terbaik polysaccharide hewan adalah 
terdapatdalam produk-produk daging (liver) dan seafood. 
Kebanyakan polysaccharides terdapat dalam turnbuhan
tumbuhan. Contoh terbaik adalah saripati, dextrin, 
inulin, mannosan, celluose, dan hemicellulose. lnulin 
terdapat dalam umbi dan akar dahlia, artichokesa, dan 
dandelin, bawang merah, dan bawang putih. Ma1u1osan 
terda pat dalam legume dan getah po hon. Cellulose·terda pat 
dalam kulit buah, kulit ari, dan daun sayuran. He1nicellu
lose terdapat dalam pectin, serat kayu dan daun tanaman. 
Menurut Islam, polysaccharide itu halal digunakan dalam 
industri makanan, roti dan konfeks. Barulah kita khawatir 
bila glycogen atau amylopectin digunakan. Lihat kedua 
istilah itu dalam buku ini. 

138. Pork (Daging Babi). Umumnya pork berarti daging babi 
piaraan. Nan1a lairu1ya ialah han (daging babi bagian 
belakang). Lernak pada loin atau punggung, picnic 
shoulder, dan sebagainya. Tarnpaknya pork merupakan 
jenis daging palir\g populer, kecuali bagi urnat jahudi, 
Muslim dan beberapa golongan Kristen. pork diharan1kan 
dalarn sernua buku agan1a terrnasuk Injil, tetapi sayang, 
banyak umat Kristen yang rnemakan pork tanpa 
mend a lami Injil. 
Hog (babi jantan kebiri) rnerupakan sarang cacing gelang 
yang disebutTrichinella Spirillis (Trichina), terutama pada 
jaringan otot._ Trichina itu tertular pada mantisia bila 
n1akan pork mentah a tau setengah ma tang, dar, 
n1 en y usu I ah pen yak i t yang k ad an g- k ad an g bis a 
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n1engundang n1aut. Lebih rnungkin pork rnengandung 
trichiria di Amerika Serikat daripada di Eropa. Harap baca 
booklet "Pork Alasan-alasan Yang Mungkin Mengharam
kannya", oleh pengarang buku ini. 

139. Propionic Acids (Asam keringat). Jenis asem alami dalam 
getah pohon dan keringat. Dibuat secara sintetis untuk 
keperluan industri makanan, sodium a tau garam calcium 
pada propionic acids (propionate) digunakan dalam 
industri makanan sebagai fungicides (pembunulljamur), 
n1old inhibitors (pencegah janlur leni.bab), dan sebagai 
bahan pengawet. Juga digunakan dalam pembuatan 
flayor buah dan bahan dasar parfum. Tidak haram 
meriggunakan jenis asam ini karena dibuat secara sintetis, 
tidak ada reaksi sampingannya dalan1 tubuh. Larut air 
sehingga rnudah keluar dari tubuh. 

140. Rennin, Rennet. Dua istilah, satu arti. Renilin lebih banyak 
digunakan dalan1 tulisan ilmiah, sedangkan rennet 
digunakan oleh kalangan ind ustri makanan. Rennet juga 
disebut chymosin atau cymase. Rennet adalah enzym 
protein yang ada sebagai zyni.ogen, yaitu semacam 
yoorrijder, atau pen1buka jalan bagi keda~angan 
ron1bongan rennet dalam sel~sel pembuluh lambung 
hewan kecil. Pada anak sapi, terdapat dalam lapisan 
kelenjar perut. 
Sebagai ,~nzym, rennet digunakan dalam industri makanan 
untuk pengolahan keju dengan jalan mengumpulkan susu. 
Dijual untuk membuat jungket atau rennet custard. 
Belakangan ini, rennet dibuat dari tumbuhan-tumbuhan 
atau nikroba. Satu-satunya cara mengetahui rennet itu 
berasal dari hewan, tumbuhan-tumbuhan, atau mikroba 
adalah menanyakan pada ind ustri maka-nan kalau tidak 
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tercantum pada label. Sebagai contoh, hanse's Laboratory, 
Inc, di Milwaukee, Wisconsin, memprodliksi tabel rennet 
keju, tumbuhan-tumbuhan dan he~1an. Untuk menandai 
rennet berasal dari turn buhan-tumbuhan, perusahaan i tu 
n\enuliskan pada label: "hannilase Renniet", atau terbuat 
dari hewan, yaitu anak sapi. Rennet yang berasal dari 
PORK tidak digunakan. 

141. Riboflayin. Vitan1in B2, salah satu dari vitamin b
complex larut ait, dalam bentuk pigrnen berwarna 
kekuningan dengan pancaran sinar kehijauan. Tidak 
n1enguap karena panas kering, asarn, a tau bahan oxidasi. 
Sedikit sekali yang hilang saat dimasak biasa di dapur. 
Sun1ber riboflayin ialah: 
(a) Hewan : susu, keju, hati, ginjal, jantung, dan organ

organ daging lainnya. 
(b) Turnbuhan: beras, cereal utuh kacang kering, sayuran 

berdaun hijau untuk tujuan kornersial, riboflayin 
dibuat secara sintel;s dari xylene, ribose, dan alloxan. 
Karena itu, tidak perlu dipertanyakan apakah halal 
a tau tidak. Ta pi kalau yang berasal dari alarn, barulah 
pita berupaya rnengetahui apakah riboflayin itu 
diisolasi dari jaringan hewan hararn. 

142. Roughage (Ampas). Bila rnakanan tidak tercerna lagi, 
inungkin makanan itu sudah dianggap menjadi ampas. 
Contohnya ialah bahan serat batang pohon. Sekam dan 
daun sayur adalah sumber terbaik ampas. Orang 
membutuhkan bahan ampas dalam diet untuk 
memperlancar gerakan peristalistik saluran (-,1 (usus 
besar); oleh karena itu riboflayin m~normakan Proses 
defeksi (berak). Harap kaca penjelasan berjudul "celluose" 
dan "fiber" dalam buku ini. 



143. Saccharin (Gula Buatan). Nama gula buatan yang 
manisnya sekitar 500 kali lebih manis daripada gula dapur, 
te ta pi ni.engand ung kalori. Secara komersial, gula ini 
terdapat sebagai saccharin bebas atau bercampur sodium 
a tau calcium untuk digunakan memani~kan sesuatu. So
dium saccharin lebih mudah larut ketimbang kedua jenis 
lainnya. Saccharin, sebagai bahan pemanis, malah 
n"lenyebabkan rasa pahit bagi sebagian orang. Sejak cycla
n"la te dilarang, ma ka saccharin menjadi paling populer. 
Sacchc:1rin dapc:ll digunakan n1enguruskan tubuh karena 
saccharin membatasi banyaknya kalori masuk tubuh. 
Telah terbukti saccharin 1nenyebabkan cancer kantor kemih 
pada tikus. Karena itu FDA telah mencabut saccharin dari 
daftar food additivics yang dulu dianggap sudah aman. 
Debat tentang penggunaan saccharin, untuk para 
penderita diabetes a tau orang yang menjaga kelangsingan 
tu buh, masih betjalan terus an tar a FD A dan kalangan 
industri makanan. Saccharin bisa berapumulasi dalam 
jaringan janin, dan oleh karena itu, ibu-ibu hamil jangan 
menggunakan saccharin. 

144. Silicagel. Bubuk putih yang diperoleh dari pasir (silica), 
digunakan sebagai bahan pengering, jnti-kerak yang 
mengalir bebas atau sebagai bahan pengental makanan, 
kosmetik, toiletries. 

145. Shortening (Bumbu Masakan). Kata shortening adalah 
istilah kornersial, digunakan untuk menamai bwnbu masak 
minyak a tau lernak. Shortening digunakan dalam produk
prod uk makanan, seperti kue-kue, gula-gula, roti, cereal, 
biscuit, pizza, pudding, dodol, perangkat Ialab, sup, dan 
sebagainya. Surnber minyak bumbu adalah tumbuhan
tumbuhan, sedangkan sumber lemak umumnya hewan. 

* 



Minyak yang digunakan dalam industri makanan yang 
berasal dari minyak jagung, bunga matahari, kelapa sawit, 
kedelai, kelapa dan sebagainya, sedangkan lemak yang 
digunakan ialah mentega, margarine, lemak babi (lard), 
lemak sapi, lemak ayam, lemak dornba, dan sebagainya. 
Bila ada kata shortening sebagai salah satu ingredientdl 
label, tentu susah menebaknya, apakahyang dimakaksud 
minyak a tau lemak. Kita perlu menanyakan sumber short
ening sayur yang digunakan agar jangan terjadi 
kesimpulan salah:Bila shortening sayur yang digunakan 
dalam rnakanan, kita harus menyadari bahwa shortening 
itu mungkin mengandung 80% - 90% minyak sayuran dan 
10% - 20% lcmak hewan. Selama perbandingan ini 
bertahan, FD A mem biarkan ind us Lri makanan n1enuliskan 
shortening, sayuran pada label. Muslim yang taat tidak 
mau ikut-ikutan percaya begitu saja bahwa shortening 
sayuran itu halal. campuran 1- 0 % 20% lemak hew an 
digunakan dengan minyak sayuran masih mengandung 
persoalan apakah ada kemungkinan lemak babi tercampur 
pada minyak tadi, karena tidak ada jaminan bahwa lemak 
a tau minyak babi digunakan atau tidak dalam shortening 
sayuran tersebut. Harap baca penerbitan lain karangan 
penulis "shortening dalam n1akanan" dan "Panduan 
shortening makanan". 

146. Smoke flavorings (Aroma Asap). Asap cair atau asam 
yang dikeringkan dari jenis kayu keras, digunakan untuk 
n1embuat barbecue a tau produk-produk beraroma asap. 

147. Sodium Benzoat. Juga dikenal sebagai benzoat soda, 
garam sodium dari benzoic acjds, digunakan sebagai 
bahan pengawet dan mencegah jamur lembab pada 
makan. Tidak haram digunakan dalam industri makanan. 
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148. Sorbic Acids (Asam sorbik). Jenis bahan kllnia pengawet 
yang ditarnbahkan pada makanan untuk mencegah 
tirnbulnya jamur lembab dan peragaan. Epeknya bersifat 
rnycostatic. Diperoleh dari buah-buahan ber abu gunung, 
PYRUS SORBUS AUCUPARIA (familia Rosaceae), atau 
dibuat secara sintetis. Bila bersifat raclin bagi manusia. 
Menurut pert:imbangan Islam dan kesehatan, penggunaan 
asa rn ini, baik yang sintetis ma u pun yang alami, tidak 
ha ram. Ta pi rnemang lebih baik menggunakan yang alami 
untuk jangka panjang. 

149. Sorbitul (Alkohol Gula). Jenis alkohol gula yang terbentuk 
oleh berkurangnya kandungan glucose gula atau fructose. 
Terdapat dalam buah-buahan beri abu gunung dan dalam 
buah-buahan lain dan dalam rumput laut. Dari segi 
pengoba tan, sorbitol digunakan sebagai diuretics. Pada 
industri makanan, sorbitol digunakan sebagai pemanis 
untuk makanan diet, karena jelas sorbitol mudah tercema 
dalam metabolisme tanpa insulin. Sorbitol dan glucose 
sama saja kandungan kalorinya; kalori sorbitol terserap 
pelan-pelan sehingga men1perlambat rasa layar. Sorbitol 
dapat diubah menjadi karbohydrat bermanfaat dalam 
bentuk glucose. Bila sorbitol digunakan berlebihan, 
diamhea dan gangguan lambung bisa tetjadi. Menurut Is
lam, penggunaan sorbitol halal karena sumber alaminya 
adalah pohon. Walaupun sumbernya preparat sintetis, 
tetap ada resiko kesehatan menggunakan sorbitol asal 
jangan digunakan secara berlebihan. 

150. Stabilizer. jenis bahan, seperti bubuk, pati, dextrin, dan 
sebagainya. Yang menstabilkan dan inengentalkan 
makanan berkelembaban tinggi dengan jalan menggabnng
kan dengan air. 
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151. Starch (pati, Kanji);. Jenis karbohydrat yang dapat 
tercerna, berbentuk tepung putih, berasal dari beras a tau 
umbi, merupakan sumber energi ·yang cepat, siap pakai 
oleh tubuh, setelah starch diproses lewat hydrolysis 
menjadi glucose. 

152. Sterilisasi. Proses pengawetan jangka panjang untuk 
makanan, mikro organisms (mikorba) dalam makanan 
dibunuh dengan suhu tinggi lewat uap panas selama 
beberapa menit. Cara ini ialah menggunakan_bahan kimia, 
cahaya, sinar x, atau berkas electron. Sterillisasi aseptic 
adalah teknik yang digunakan pada makarian bay.i untuk 
membuat obat menjadi steril. Bahan ramuan dan peralatan 
disterilkan sendiri-sendiri. Obat steril itu kemudian diukur 
dengan botol steril, lalu botol itu diberi dot, ditutup rapat, 
dan dibiarkan pada kondisi yang bebas pencemar. 
Sterillisasi terminal pada makanan bayi adalah teknik 
lainnya untuk sterillisasi resep susu berikut botolnya. Jadi 
tidak hararn memanfaatkan makanan yang disterilkan. 

153. Stimulant (Perangsang). Bahan perangsang adalah obat 
yang merangsang atau n1eningkatkan kegiatan fungsi 
berbagai organ. System syaraf pusat amat peka pada efek 
obat-obat perangsang. Obat-obat stimulant sistem syaraf 
pusat itu banyak sekali, antara lain senya':Va-senyawa yang 
biasa dikonsumsi, seperti caffeine dan xanthine lainnya 
(methyxanthine) yang terdapat dalam kopi, teh, coklat, dan 
cola (dalam bentuk rninuman). Efek-efek obat stimulant 
itu amat beIVariasi tergantung pada letak rangsangannya 
dalam sistem syaraf pusa t, caffeine, misalnya, merangsang 
pusat-pusat sistem pusat yang lebih tinggi, dan efeknya 
arnat tergantung pada dosis yang dikonsumsi. Kalau sedikit 
saja, akibatnya tahan melek dan gelisah. Dosis lebih banyak 
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bisa mengakibatkan dorongan semangat atau nafsu luar 
biasa dan meningkatkan kegiatan motor, semangat 
bergelora yang disebabkan stimulant apa saja, akan 
berakhir dengan rasa lelah dan kecewa berat. Bila berhari
hari a tau bulanan terus mengkon.sumsi stinlulantapa saja, 
apalagi arnphetani.ine, akan menyebabkan berbagaiakibat 
yang tidak diinginkan bahkan bisa mengakibatkan 
perbuatan berbahaya. Artinya, rasa lelah datang menerpa, 
dan pikiran jernih pun menghilang. Hilang kendali diri, 
karnbuhnya pengelihatan dan pendengaran halunisasi dan 
paranoid delusion (merasa diri paling hebat dan berkuasa 
disertai rasa curiga) bisa timbul sebagai akibat lamanya 
ni.engkonsumsi bahan-bahan perangsa.ng. 

154. Suet. Istilah komersial yang berarti lemak utuh sapi a tau 
domba. Ba~an ingredient, melainkan jenis lemak murni 
yang diguriakan dalam berbagai industri. 

155. Sweetener (Pemanis). Bahan yang membuat sesuatu 
terasa rnanis. Ada sweetener yang alarni, seperti gula, 
glycine, dan glycerol. Ada yang sintetis, seperti sweetener 
non-gizi dan bua tan. Sucrose dianggap sebagai standar 
(100%) lll1tuk perbandingan kemanisan sweetener lainnya. 
Perbandingan kemanisan bahan-bahan pemanis alami 
lainnya adalah sebagai berikut dengan urutan menurun. 
Fructose 137%, Glycerol 60% 
Suctose 100%, Sorbitol 60% 
Glucose 74%, Maltose 33% 
Glycine 50%, Lactose 16% 
Sweetener non-gizi lainnya adalah saccharin, dulcin, dan 
sucaryl. Kemanisan ialah 550, 250, dan 30 kali lebih manis 
daripada kemanisan sucrose. Konsurnen diingatkan jangan 
menggunakan jenis sweetener non-gizi karena jenis ini bisa 
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menyebabkan cancer. Harap baca keterangan menurut 
judul tiap sweetener di atas dalant buku ini. 

156. Tallow. Di Amerika Utara, tallow berarti lemak dari 
jaringan lemak berasal dari cattle sapi, lembu, kerbau, 
kuda, kedelai, babi) dan domba (kambing dan biri-biri) saja. 
Dapatjuga ditawarkan sendiri-sendiri seperti tallow sapi 
dan tallow kambing saja. Istilah tallow kuda umumnya 
tidak lagi dipakai. Bila konsumen melihat tulisan tallow 
sebagai ingredient,"maka perlu dipertanyak~ asal usul tal
low itu, apakah cattle a tau domba (kambing dan biri-biri). 

157. Tannin (Cuka Samak). Nama lairn"lya ialah tannic acids 
(cuka atau semir kulit). Salah satu dari kelon1pok jenis
jenis tanaman complex yang tidak seragam yang 
digolongkan tannin-tannin yang dapat terhydrolysa 
(ester atau gula, umwnnya glucose, dan s·atu atau beberapa 
trihydrox.y benzene carboxylic acids) dan condensed 
tannins (derivative dari flaronol). 
Tannin digunakan pada penyamakan kulit, pencelupan 
warna, fotografi, dan sebagai bahan penjelas· (pembeda) 
bir dan wine. Secara medis, tannin digunakan sebagai styp
tic dan astringent, dan pengoba tan diarrhea. Sumber tan
nin adalah kulit pohon oak, pomegranate (delima) dan 
sebagainya. 

158. Tapioc. Produk kanji atau pati berasal dari singkong, 
digunakan sebagai bahan pengental pada bubur, kolak, 
dan n1akanan-makanan lain. I-Ialal. 

159. Tartaric Acids (Asam Buah). Terdapat luas di alam dan 
digolongkan sebagai asam buah~ Terdapatpada berbagai 
buah, bebas dan bergabung dengan potassium, calcium, 
magnesium. Dulu disebut acid potassium salft, t~t 
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mengendap sebagai kerak kristal halus selarna fermentasi 
atau juice anggur a tau juice jeruk. Disebut ragi kecil oleh 
orang Romawi. 
Para ilni.uvvan yang n1ene1nukan tartaric acids adalah 
orang Muslim. Kata asalnya ialah tartartis. Dalam proses 
n1odern, acid potassium tartrate (diperoleh sewaktu 
pen1buatan v1.rine) mula-mula diubah menjadi calcium 
tartrate yang ken1udian dihydrolysa menjadi tartaric ac
ids dan calciuni. sulfate. Boleh dikatakan semua tartaric 
acids yang dijual sekarang ini adalah produk sampingan 
ind ustri wine. Wine adalah minurnan keras, beralkohol, 
hasil peragian buah anggur. 
Tartaric acid digunakan dalam industri minuman ringan, 
prod uk-prod uk confectionery (perm en, kue-kue), produk
prod uk bakeri· dan produk-produk yang mengandung 
gelatin. Dalan1 formasi, digunakan sebagai bahan buffer, 
(peredam). Laru tan keras tartaric acids terdapat secara 
ala1ni pada buah anggur, lalu diisolasi oleh industri 
pen1buat wine. Oleh karen.a itu, kita yang Muslim harus 
""'aspada bila tartaric acids menjadi salah satu ingredient 
produk-produk makanan. 

160. Teh. Beyerage atau rninuman ringan dari seduhan daun 
yang dipetik dari tanaman teh. Tanafflan asli di Asia 
Tenggara. Istilah iln1.iah camellia sinesis adalah pohon teh, 
tergolong perlu berdaun hijau sepanjang tahun, bijinya 
rnengandung rninyak volatile (cepat menguap), daunnya 
mengandung bahan kimia caffeine dan tannin. 
Secara medis, teh digunakan sebagai minuman stimulant 
sekaligus sebagai minuman diuretics (memperlancar 
urine). Dianjurkan jangan minurn teh yang mat kental dan 
minuman diuretics Iainnya karena merusak CNS dan 
organ-organ lain dalam tubuh. 
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161. Thiamin. Anggota vitamin B-complex. Thiamin dikenal 
sebagai vitamin BI dan mcrupakan·kon1porten co-enzyme 
thiamin prophophate. Dalam metabolisms karbohydrat, 
co-enzyme thiamin prophosphate itu panting karena 
mengatur kenormalan otot saluran usus, rnenjaga kegiatan 
normal sistem syaraf, dan mencegah penyakit beri-beri. 
Sumber makanan utama untuk thiamin ialah yeast (ragi 
bir), susu, telur, daging babi tanpa lemak, liver, dan or
gan-organ kelenjar lain yang diperkaya. Sumber-sumber 
lain ialah beras utuh, dedak, sereal yang· diperkaya, 
legumes, kacang-kacangan, mangga, buncis, dan J::lijauan 
collard. Thian1in n1akin dibutuhkan saat menderita 
demam, gondok, gangguan jantung, mabuk alkohol, dan 
susah air besar. 
Menurut Islam, kita harus berupaya memastikan sumber 
thiamin. Bila vitamin ini berasal dari he'\·van, masih perlu 
diusutje~ hewan sun1ber itu. Tanpa n1engetahuinya, bisa
bisa orang rnenduga adanya vitan1in ini dalam semua jenis 
roti, permen, kue-kue, biscuit, macaroni, dan semua 
produk-produk makanan berkanji yang diperkaya dengan 
thiamin. Walaupun begitu sumber murah vitamin Bl 
adalah dedak dan rnenir beras. Lebih murah clan lebih 
praktis lagi ialah thiamin yang dijual di apotik-apotik. 
Karena vitamin ini sangat tidak stabil, rnalca vitamin Bl 
dijual sebagai thiamin hydrochloride karena lebih stabil 
(tidak mudah rnenguap). 

162. Tonik (Obat Kuat). Jenis obat atau bahan untuk 
1neningkatkan kerja normal suatu organ a tau otot secara 
umum. Tonik yang rasanya pahit, seperti kina, gentian, 
quassia, dan lain-lain khasiat utamanya adalah 
merangsang nafsu makan dan memperlancar pencernaan. 
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!nu rut Islam, halal sja mcngkonsumsi tonik olch orang 
yang n1en1butuhkannya. Tapi kalau alkohol dan atau 
codein ditambahkan pada preparat toniki barulah tonik 
i tu haram, karena alkohol benar-benar barang haram, 
sedang codein adalah oba t cand u yang me.nyebabkan rasa 
ketagihan (addiction) baik secara fisk maupun faal. 
VValhasil codein harus dihindari kecuali karena keharusan 
med is. 

163. Trypsin. Jenis enzym pelindung yang terbentuk dalam 
usus kecil bila kurang aktifi"lya pendahulu pancreas, yang 
disebut pendahulu pancreas, yang disebut typsinogen. 
Trypsin menghydrolysa protein, peptide, articles, ester dan 
sebagainya. Manfaa t med is dari prepara t n1urni 
pancreatic trypsin ialah sebagai persia pan bedah debride
ment Iuka syaraf dan koreng us us. Sumber trypsin adalah 
h~wan, dan oleh karena itu kita yang Muslim harus tahu 
organ hewan itu bukan organ babi. 

164. Uric acids (Asam Urine). Larutan asam yang terdapat 
dalarn urine mammallia; dalam urine unggas dan reptil, 
asam i.ni berbentuk padat Disari.kan dari metabolisme urine. 
Sering jadi padat berbentuk batu-batu kecil atau kristal 
dalam kandungan kemih, dan dalam konsentrasi tinggi 
sebagai calculi. Asam urine juga membentuk urates bila 
uric acids bereaksi dengan sodium dan basa-basi lain. 
Orang yang darahnya mengandung urica acids dalam 
kadar tinggi cenderung rnengidap rematik dan arthritis, 
ban.yak keringat, batu ginjal, dan batu empedu, cholesterol, 
oxalate, dan calcium carbonate. 
Uric acids atau urates digunakan untuk mengobati 
penyakit syaraf pusat. Bila uric acids dibuat sintetis, jelas 
tidak haram. 



Tetapi bila dari alam, perlu dipejelas agar swnbernya bukan 
orang babi. 

165. Vanillin, Vanillic Acids (Asam Vanilli). Senyawa vanil
lin adalah vanillic aldehyde, sedangkan senyawa vanillic 
acids adalah senyawa asam, keduanya diperoleh dari 
tanaman vanilla, tapi ada yang sintetic. Umumnya 
d.igunakan sebagai baha•' ~1.avor. Bila keduanya berasal dari 
tanaman, perlu diketahui bahwa asalnya hanya satu, yaitu 
buah vanilla atau btlah anggrek yang sudah tli~ ta pi belum 
ranum, lalu dipetik dan dirawat. Bila sintetis, yang perlu 
diperhatikan ialah rumus kimianya dan nama kimianya. 
Bentuk asam vanilla ialah: 4-hydroxy-3 methoxybenzoic 
acids, atau CH3-0-C6H3(0H)COOH. Sumber vanillin 
sinteti;; ialah benzoid acids. Harap rujuk benzoic acids 
dalam buku ini. 
Menurut pandangan Islam, tidak haram mengkonsumsi 
senyawa ini sebagai bahan flavor dalam makanan, baik 
yang alami maupun yang sintetis. Yang penting ialah 
memeriksa apakah senyawa in.i dilarutkan dengan alkohol 
atau t:idak sebelum digunakan sebagai bahan sari flavor. 

166. Vinegar. Biang cuka (acetic acids) dari fermentasi oxidasi 
gula, pati, buah anggur, beras, dan sebagainya. Sebagai 
bumbu dan pengwet. Dapat dibuat dengan oxidasi anggur 
bir dan produk-produk alkohol lainnya. Yang perlu 
diperhatikan ialah varetas cuka yang digunakan. 

167. Vitamin A. Jenis biocatalyst yang ada dalam berbagai 
bentuk. Yang paling kuat ialah retinal (vitamin Al) pada 
hewan, dan ikan air tawar, dehydroretinol (vitamin A2) 
dari ikan air tawar. Terutama terdapat pada hewan 
sedangkan pada tumbuhan-tumbuhan terdapat dalam 
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berbagai bentuk dan provitan"lin paling kuat ialah alpha 
dan be la-carotene, scrta cryploxanthin. Ketiga provita1nin 
ini dapat diubah rnenjadi vita111in A bentuk aktif dalam 
tubuh. 
Hew an terbaik sebagai sun1ber vitan1in A adalah minyak 
hati ikan, hati, kuning telur, susu, keju dan mentega. 
Tanan"lan terbaik sebagai sun1ber vitamin A adalah wortel, 
Iabu, sayuran berdaun hijau gelap, dan buah-buhan tua 
berwarna kuning. 
Sebagai vitamin yang Iarut Ien1ak, vitamin A antioxidant 
disirnpan dalan"\ tubuh dan tidak n1udah keluar melalui 
air besar, air seni, dan keringa t. Bila dikonsumsi melebihi 
kebutuhan tubuh dapat mengakibatkan toxity 
(keracunan). Gejala-gejala toxty karena kelebihan vitamin 
A ialah antara lain sakit kepala, ni.ual, kulit bersisik, 
bengkak-bengkak, nyeri tulang-tulang panjang dan rarnbut 
menjadi kasar. Bila ni.engkonsumsi vitamin A, kita harus 
tahu hewan sumber yang digunakan untuk membuat 
prepara tnya, lebil1-Iebih bila su1nbernya ha ti (liver). Bila 
vitan"lin A dalan1 bentuk n1inyak yang dikemas dalam 
kapsul gelatin. Kita harus skeptis (tidak gani.pang percaya) 
karena gelatin kapsul terutama berasal dari organ babi. 
Daripada n1enelan kapsul gelatin, telan sajalah tablet 
vitamin A acetate untuk rnenghindari keraguan 
kemasa.nnya. 

168. Vitamin C. Narna lainnya ialah asarn askobik. Rujuklah 
keterangan berjud ul ascorbic acids dalam buku in.i. 

169. Vitamin D. Uraian generik atas semua jenis steroid yang 
mernperlihatkan kegiatan biologi oleh ergocalciferol atau 
cholecalcifero; vitamin-vitamin ini memperlancar 
pemanfaatan calcium dan fosfor, sehingga mendorong 
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pertun1buhan anak-anak serta pen1bentukan tulang dan 
gigi, orang butuh vitan"'lin D sebanyak 400 I.U. per hari. 
Vitan1in D adalah gabungan vitamin 02, 03, 04, DS 
ergosterol dalam tumbuhan-tumbuhan bila ter-irradiasi 
akan nlenghasilkan ergocaliteral (02), sedangkan 7- dehy
drocholesterol yang terdapat dibawah kulit bila 
ter-irradiasi dengan sinar ulb·aviolet akan berubah menjadi 
cholecalciferol (vitan"'lin 03). Kebalikan dari kenyataan 
tersebamya vitamin D hampir di seluruh permukaan bumi, 
ternyata vitamin itu sendiri terbatas adanya di alam. 
Vitamin D melimpah hanya pada minyak hati ikan, dan 
cukup banyak dalan"'\ daging ikan salmon dan sardin. Jadi 
halal bagi Muslim n"'linun1 susu yang di-irradiasi (~isinari) 
dengan sin.ar ultra violet agar terjadi vi ta min 03, a tau bi la 
vitan1in D3 disarikan dari ikan lalu ditambahkan pada 
susu. 
Perlu kiranya diutarakan bahwa n1engkon.sumsi vitan1in 
terlalu ba_nyak akan ni.engakibatkan hypervitamin osis, 
yaitu pcnyakit yang n"'\enyebabkan anorexia (nafsu makan 
berkurang), n1ual-mual, pen.gapuran jaringan lunak, dan 
kerusakan. renal (ginjal). 
Bila pasien harus makan vitamin D dalam bentuk cair 
dalani. kapsul, si pasien harus ha ti-ha ti. Kapsul itu selalu 
terbuat dari campuran gelatin yang asalnya dari lemak 
pork (babi). Kalau kekurangan vitamin 0, sebaiknya 
telanlah vitani.in D itu secara langsung, atau disuntikan 
secara intramuscular atau intravena. Bila dimaksudkan 
sebagai prophylactic (pencegahan penyakit), lebih baik 
men1peroleh vitamin in.i dari produk-produk susu mentah, 
terutani.a susu ni.urn.i, vitamin D larut air juga sumber yang 
baik vitamin D dibuat berupa tablet tanpa bantuan 
gelatin. 



170. Vitamin E. Serangkaian vitamin larut-lemak yang dinan1a1 
tocopherol. :rampaknya berfungsi mencegah hemolysis 
(cerai-berainya) sel-sel darah merah, dan mengurangi 
oxidasi vi ta.min antioxidant, carotene, vitamin C, poly
unsaturated fatty acids, oleh karena i~ juga digunakan 
sebagai antioxidant dalan"\ industri makanan. 
Sumber vitamin E adalah tumbuhan-tumbuhan dan 
hewan, tumbuhan-tumbuhan sumber antara. lain len1ak 
a tau minyak sayuran (kecambah/ tauge gandum, jagung 
biji kapuk, kedelai), cereal/beras yang tidak digiling mesin, 
sayuran berdaun hijau, kacang, dan legume. He\van 
sebagai sumber terbaik vitamin E ialah kuning telur, hati 
dansusu. 
Hampir semua vitamin E yang digunakan dalan1 industri 
makanan harus dianggap halal bagi Muslim. Kalau karena 
sesuatu sebab, liver (ha ti) digunakan sebagai surnber vita
min, maka kita perlu menanyakan hati hewan apa yang 
dibua t jadi prepara tnya. 

Lebih baik n1engkonsumsi vitamin E yang bentuk tablet, 
karena larut air, bukan dalam kapsul Yang hanya larut 
lemak, apalagi semua kapsul mengandung gelatin yang 
preparatnya adalah lemak pork (daging babi), sedangkan 
tablet terbuat dari tepung saja. Vitamin berbentuk minyak 
mudah menguap sehingga n1enjadi tidak stabil, tapi vita
min larut-air selalu stabil. 

171. Water (Air). Salah satu dari sekian nutrisi (gizi) terpenting 
yang dibutuhkan oleh tubuh ialah air. Air ada dalan1 
jaringan tubuh sem-µa hewan dan tumbuhan-tumbuhan, 
dan dalam hampir semua benda. Dalam kelangsungan 
hid up, kalau oxygen merupakan unsur terpenting, maka 
unsur ked ua terpenting adalah air. Tubuh dapat bertahan 
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hidup beberapa hari tanpa makanan, Akan mati tanpa 
510 hari tanpa air, tapi hanya bertahan dalam hitungan 
menit tanpa oxygen. Semua reaksi kimia dalam tubuh bisa 
berlangsung lancar hanya kalau air selaili ada. Air 
bertindak sebagai pelumas bagi bagian-bagian tubuh yang 
bergerak, dan mengendalikan suhu tubuh. 
Air minum dapat berasal dari berbagai sumber. Karena 
bahan pencemar dan industrialisasi, maka kita harus 
memilah dan memilih air bersih untuk kebutuhan minurn. 
(a) Carbonated Water (Air Matang). juga dis~butcarbonic 

water atau acidulous "Water. Air berkarbon adalah 
asarn yang di-ionisasi secara lernak oleh hablurya 
carbon dioxide dalam air. Air berkarbon itu adalah 
bahan perendam yang baik dan garam-gararnnya 
bertindak sebagai cadangan utarna alkali dalam tubuh. 
Carbonated "Water digunakan dalam minuman ringan 
non-alkohol. Kapan saja tersebut air bebas karbon 
dioxide berarti air ma tang, yaitu air yang dimurnikan 
dengan membiarkan air itu mendidih paling sedikit 
lima menit. Carbonated water itu baik bagi pencernaan 
rnakanan oleh lambung, tapi sayang, tidak bagi gigi 
karena email gigi menjadi rusak. 

(b) Hard Water (Air Kasar). Air in.i mengandung ion-ini 
magnesium (Mc,++) dengan ion-ion calcium (Ca++) 
yang membentuk garam-garam tidak larut oleh fatty, 
acids (asam lemak). Oleh karena itu, sabun biasa akan 
susah berbuih, bahkan bisa tidak berbuih. Adanya ion
joli ini dalam air a·mat penting bagi keseha tan orang. 
Ion-ion perlu untuk CNS, untuk gigi, dan untuk tulang, 
kurangnya ion-ion ini dalam soft water akan 
memperburuk homdoastati.s tubuh sehingga pada 
akhirnya terjadi definisiensi (kekosongan) ion-ion mag
nesium dan calcium. Selain itu kebiasaan makan dan 



n1rnun1 zaman modern ini menjadi kebiasaan yang 
lebih bt.truk bagi keseha tan; kopi, teh, minuman ringan 
beralkohol dan tan pa alkohol, semua bersifat diuretics 
(merangsang air keluar dari tubuh). Oleh karena itu, 
tubuh akan kehabisan electrolytes, i9n-ion maknesiurn, 
ion-ion calcium, dan ion potassium (k+ ). Kebiasaan 
makan n1an.is-manisan (antara lain kue, permen, gula
gula dan sebagainya) akan· memperparah masalah 
kerusakan gigi. 

(c) Soft Water (Air Lunak). Jenis air ini baik unhlk mencuci 
piring, pakaian, untuk mandi, dan untuk kebutuhan 
air industri karena sabun semakin bagus busanya 
dengan air lunak. Ion-ion pada hard water digantikan 
oleh ion-ion sodium (Na++), dan dengan ion-ion baru 
ini air menjadi soft, lunak. Soft water tidak bail< sebagai 
air min urn, karena bila diminum, maka ion-ion sodium 
akan semakin rnelimpah dalam darah yang 
n1engakibatkan tekanan darah bertambah tinggi 
sehingga jantung harus kerja lebih berat untuk 
memompa darah. Jadi tidak ada salahnya memasang 
water softener di rumah, tapi airnya jangan untuk 
dirninurn. Untuk keperluan minum,, ambillah air kasar, 
hard water dari kran luar,, yang airnya dari sun1ur 
pompa atau ledeng,, yang biasanya digunakan 
rnenyirami tanaman, mencuci mobil. Kalau ada mata 
air, maka persediaan minum tidak akan menjadi 
masalah lagi. 

172. Whey (baca : wei). Juga disebut "serum su~u", yaitu air 
berwarna putih yang tersisa setelah "kepala susu" diambil 
dari susu yang dikentalkan. jadi whey boleh dikatakan 
am pas susu. Karena mengandung hampir semua lactose 
gula yang tadinya bagian dari susu yang masih utuh; 
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karena itu whey hanya mengand ung sedikit·protein dan 
lemak, sebagai ampas, karena protein dan lemak suclah 
terkuras oleh kepala susu tadi. 
Kepala susu perlu untuk ·membuat keju. Kepala susu 
diperoleh setelah susu diberi campuran enzym rennin 
(rennet) agar susu mengental, dan kent:a.1 susu itulah disebut 
kepala susu. Oleh karena itu baik keju maupun whey perlu 
dicurigai haram karena rennin bisa berasal dari organ 
hewan, yang mungkin saja organ babi. jadi tanyakanlah 
pada industri n\akanan tentang asal rennin yang 
digunakan kalau dalarn label makanan terbaca keju atau 
whey sebagai salah satu ingredient. Lihat"rennin". 

173. Yeast (Ragi). Jenis tumbuhan-tumbuhan, jamur ber-sel 
tunggal, yang jasadny·a amat halus (microscopic), 
digunakan secara luas untuk menciptakan peragaan beras 
(untuk menjadi tape) atau tepung (untuk n1enjadi roti). 
Dalam kaitannya dengan · gizi, yeast diglinakan sebagai 
sumber tambahan untuk memperoleh vitamin B-complex 
dan protein. Berikut ini adalah beberapa varietas dan 
strains (turunan) yeast: 
(a) Food yeast (Ragi makanan). Torula utilis, yaitu bakteri 

yang bagus sebagai surnber untuk memperoleh 
protein; bakteri ragi ini dapat dibiakkan dalarn skala 
kon1ersial untuk dijadikan sumber kornersial untuk 
dijadikan surnber protein rnakanan dalam jurnlah yang 
cukup. 

(b) Brewers yeast (Ragi bir). Yaitu bakteri ragi yang 
dibiakkan oleh saccharornyces cereyisiae, yaitu jenis 
Pakteri produk sampingan yang diperoleh dari 
peragaan bir. 

(c) Compressed yeast Bukan bakteri, lebih tepat sebagai 
sel-sel saccharomyces cereyisiae yang dikombinasi.kan 
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dengan basa kanji atau basa penyerap_ 
(d) Dried yeast (Ragi kering)- juga sel-sel saccharomyce 

cereyisiae ta pi sel-sel ini telah dikering sehingga lebil 
cocok disebut strain (turunan)- Sumber-surnber lair 
dried yeast ialah brewers' dried yeast, debitterrec 
brewers' dried yeast a tau dried yeast. 

(e) Primary dried yeast, jen.is bakteri yang merupakar 
salah satu sumber dried yeast; primary dried yeas 
diperoleh dari strain bua tan dari saccharomyce! 
cereyisie yang dibiakkan dalam media yang bukar 
ni.edia untuk keperluan produksi bir. KonsUITlen perh 
waspada bila akan menggunakan brewers yeast da1 
cornpressad dried yeast karena keduanya dibua 
dengan bantuan proses fermentasi alkohol. Tapi kareru 
dalam bentuk kering, maka dapat disirnpulkarr 
keduanya halal. 

17 4. Zein. J enis protein yang di peroleh dari jagung, proteirr 
tidak larut air, sehingga bisa dibuat sebagai lapisan tipli 
pada permen-permen (candies) tertentu agar tetap kering 
Juga digunakan sebagai ingredient makanan. Karen. 
suni.bernya tanaman, maka zein halal untuk digunaka1 
dalam makanan. 



C. DAFT AR SUMBER GIZI 

Dan Tuhannzu 11ze7oahyuknn kepada lebalt : "Bu.atlah sarang-sarang 
dibukit-bu.kit, di pohon-polzon kayu, dan dite111pat-tenzpat yang 
dibikin nzanusia. Kenzudian 111aknnlalz tiap-tiap (nzacanz) bunh-bunlinn 
dan tenzpulzlah jalnn Tuhnnnzu yang telah dinzudnlzknn (baginiu). 
Dari perut lebah itu keluar nrin u111an (11lildu) yang bernzaca111-11inca111 
wnrnanya, didalanznya terdnpat obat yang nzenyenzbuhknn bngi 
mnnusia. Sesungguhnyn pnda yang de111ikian itu benar-benar terdapnt 
tnnda (kebesarnn Tuhnn) bngi orang yang 111e11zikirkan. 
{An-Nahl: 68-69). 

Di b_awah ini tersaji daftar sebagian gizi (nutrients) beserta 
contoh dan sumbernya yang· penting untuk diketahui 
masyarakat, dalam kaitannya dengan produk halal. 

1. Protein 
Albumins (Lactobulnin susu) 
Globulin (Globulin-globulin biji buah) 



Histones (Potamines) 
Prolan1ines (Gliadin gandum, zein jagung) 
Albuni.inoid (Collagen, elastin, keratin) 
N ucleoproteins 
Glycoproteins 
Lippoproteins (Protein kuning telur) 
Phosphoproteins (Casein susu yitellin telur) 
Metalloproteins 

2. Asam-Asam Amino 
Essential Ammo Acids 
Isoleucine 
Leu cine 
Lysine 
Methionine 
Pheny !alanine 
Thi-cot-cine 
Tryptophan 
Valine 
Arginine (kecepatan synthesis terbatas) 
Histidine (diperlukan hanya untuk pertumbuhan tubuh 
bukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup). 

Non-Essential 
Alanine 
Asparagine 
Aspartic 
Cysteine 
Cystine 
Glutamine 

Amino Acids 
Glutarnine 
Glycin~ 
Hydroyproline 
Prohne 
Serine 
Tyrosine 

3. Karbohydrat-Karbohydrat 
Gula sederhana. 



f\1onosaccharides 
Glucose/ dexh·ose (buah-buahan, sayuran) Galactose (gula 
susu dalan1 lactose) 
Fructose/ levulose (fruits, honey) 
Sorbitol (buah-buahan, sayuran) 
f\1annitol (nenas, jenis kelapa, asparagus, wortel) 

Disaccharies 
Sucrose, glucos/ fructose (tebu, atau gula beet) 
Lactose, glucose/ galactose (gula susu) 
Maltose, glucose/ galactose (gula malt) 

Con1 pelx Carbohydrates 
Pa ti (cereals, beras, singkong) 
Glycogen (ha ti dan otot hewan) 
Dextrin (roti bakar) 
Limit dextrin 

Cellulose (tangkai daun dan sayuran) 
Hemicellulose (pectins, serat d an daun kayu) 
Inulin (umbi, akar artichoke, bawang merah, ba\vang putih). 

4. Lernak-Le1nak dan Minyak-Minyak (Lipids) 
Lipids Sederhana 
Mono-, di-, and h·yglycerides (ester dari fatty acids dengan 
glycerol) 
Ester dari fa tty acids dengan alkohol bera t n1olekul tinggi 
Genis-jenis kikin, ester dari cholesterol, ester vitamin Adan 
0). 

Con1pound L'pids (Senyawa Len1ak-len1ak) 
Phospholipids (lecithin, cpalin, spingon1yelins) 
Glycopilids (crebrosides, gangliosides) 



Derived Lipids (Lemak-lemak Turunan) 
Fatty acids (oleh, linoelic, arrachidonic, palrnitic) 
Serol-serol (cholesterol, ergosterol, asam ernpedu, hormon
horrnon steroid, vitamin D). 
H ydrokar bon-hydro kar hon ( carotenoids) 
Vitamin -vitamin larut lemak (vitamin EA, D, Edan K). 
Asam-asam lemak Essential 
Linoleic 
Linoleriic 
Arachidonic 

Animal Fats 
Len1ak babi (Lard) 
Ayam 
Telur 
Dagingsapi 

Minyak Nabati 
Jagung 
Kacang 
Biji kapul 

5. Mineral-Mineral 
Calcium (Ca) 
Phosphorus (P) 
Potassium (k) 
Sulfur (S) 

6. Vitamin-Vitamin 

Mentega 
ASI (Air Susu lbu) 
Ikan (menhaden) 

Kedelai 
Palma 
Kela pa 

Sodium(Na) 
Magnesium (Mg) 
Iron (Fe) 
Iodine (I) 

Vitamin -vitamin larut lemak 
Vitamin A, D, E, K 



Vitamin-Vitamin B-Compelx 
Thiamin (Bl) 
Riboflavin (B2) 
Panthothenic acid (B3) 
Niacin (BS) 
Pyridoxin (86) 
Cobalarnin (812) 
Folic acid (Bl 1) 
Biotin 



Sesi XI 
TAT A CARA PEMERIKSAAN 

PRODUK HALAL 

A. TUJUAN 
1. Tujuan Umum 

Peserta memahami prosedur pemeriksaan produk halal 
dan rnrunpu n1enerapkan sebagai sumber in.fonnasi hasil 
pelaksanaan kegiatan auditor sekaligus sebagai landasan 
monitoring dalam rangka pemeriksaan produk halal. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat rnemahami prosedur pemeriksaan 

produk halal. 
b. Peserta dapat menjelaskan media pemeriksaan 

sebagai bahan informasi yang penting. 
c. Peserta dapat mempraktekkan prosedur 

pemeriksaan dengan pengisian blanko pemeriksaan. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam 
menyarnpaikan tata cara peni.eriksaan produk halal ini 
adalah: 
1. Penjelasan/ceramah dan tanya jawab. 
2. Diskusi Kelompok. 
3. Sim ulasi. 
4. Praktek. 



C. Wl\KTUPEMBELAJARAN 
Waktu pernbelajaran prosedur perneriksa adalah 5 jam 
pelajaran dengan perhitungan 1 jam pelajaran 45 menit. 

D. PERALAT AN PEMBELAJARAN 
Peralatan yang diperlukan dalarn proses pernbelajaran 
prosedur perneriksaan adalah sebagai berikut: 
1. Kertas dan ala t tulis. 
2. Blanko isian. 
3. OHP 
4. Transparant. 
5. Dan lain-lain. 

E. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Fasilitator rnenjelaskan tentang n1aksud dan tujuan 

pemeriksaan prod uk halal. 
2. Fasilitator rnenjelaskan tentang bentuk-bentuk 

perneriksaan kepada peserta. 
3. Fasilita tor nlcnjelaskan ten tang jenis perneriksaan yang 

dipilih atau diterapkan.· 
4. Fasilitator n1enjelaskan tentang manfaat adanya tata 

car a pemeriksaan prod uk halal. 
5. Fasilitator n1emberikan penjelasan tentang cara-cara 

pengisian Blanko pemeriksaan. 
6. Fasilitator n1eminta peserta untuk mendiskusikan 

tentang model pemeriksaan dan melanjutkan dengan 
tanya jawab. 

7. Fasilitator n1eminta kepada peserta untuk 
mempraktekkan pengisian blanko isian. 



BAHAN BACAAN PESERTA 

A. KETENTUAN UMUM 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: 
a. Produk halal adalah produk yane tidak mengandung W1Sur 

atau bahan harani. atau dilarang untuk dikonsumsi umat 
Islani., dan pengolahannya tidak bertentangan dengan 
syariat Islam. 

b. Pemeriksaan produk halal adalah pemeriksaan tentang 
keadaan dan cara memproduksi produk yang meliputi asal 
usul bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong 
Sert.a proses prod uksi, personalia, per ala tan prod uksi, sis tern 
manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan 
langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi 
produk halal. 

c. Penetapan produk halal adalah kegiatan untuk menetapkan 
status hukum dari hasil pemeriksaan produk halal sesuai 
dengan hukurn Islam. 

d. Sera t halal adalah keterangan tern.dis yang rnenyatakan 
kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Komisi 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil 
perneriksaan Lernbaga Pen1eriksa Halal dan Fatwa. 

e. LP-POM-MUI adalah yang merupakan perangkat kerja 
MUI yang berfungsi sebagai lembaga pemeriksa produk 
halal. 

f. Komisi Fatwa adalah Komisi Fatwa MUI yang merupakan 
perangkat ketja MUI yang berwenang menetapkan fatwa
fatwa berdasarkan hukum Islam. 



g. Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan 
dalam kegiatan proses produksi produk, baik berupa bahan 
mentah, bahan setengah jadi, a tau bahan jadi. 

h. Bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak 
digunakan sebagai bahan utarna yang ditambahkan dalarn 
)?roses teknologi prod uk. 

i. Bahan bantu atau bahan penolong lainnya adalah bahan 
yang tidak terrnasuk dalam kategori bahan baku ataupun 
bahan tarnbahan produk yang berfungsi untuk rnembantu, 
mempercepat a tau mernperlambat proses produksi produk 
terrnasuk proses rekayasa genetika. 

J· Internal auditor halal adalah petugas yang diangkat 
perusahaan yang rnengawasi dan rnenjaga kelalaian produk 
sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh MUI. 

B. LEMBAGA PEMERIKSA 

1. Lembaga Pemeriksa adalah lembaga yang berwenang 
untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Untuk 
dapat rnelaksanakan wewenangnya tersebut, lembaga 
pemeriksa harus rnemenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Tenaga auditor atau inspector dalam jumlah dan 

kualitas yang memadai. 
b. Prosedur tetap pemeriksaan kehalalan produk. 
c. Laboratorium yang mampu rnelakukan pengujian 

produk untuk mendukung pemeriksaan kehalalan 
produk. 

d. Jaringan dan ketjasama dengan lembaga-lembaga 
serti.fikasi halal luar negeri. 



2. Tenaga Auditor a tau Inspektor sebagaimana dimaksudpada 
ayat (1) huruf a harus : 
a. Beragarna Islan"'l, memiliki wawasan yang luas, dan 

n"'lendahulukarl kepentingan umat diatas kepentingan 
pribadi a tau golongan. 

b. Minimal berpendidikan S-1 dari bidang Produk, Kimia/ 
Biokin"lia, Teknik Industri, Syariah a tau Administrasi. 

c. Mempunyai serat auditor a tau inspector produk halal 
dari pela tihan/ pen a ta ran auditor halal yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Perneriksaan. 

3. Lembaga Pen"'leriksa tersebut diakreditasi oleh Komite 
Akreditasi Khusus Halal. 

C. PROSEDUR PEMERIKSAAN 

1. Setiap produsen maupun importir yang rnengajukan 
pern1ohonan pemeriksaan dan penetapan produk halal dari 
Lembaga Pemeriksa harus ni.emenuhi prosedur sebagai 
berikut: 
a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh 

Lembaga Pemeriksa. 
b. Khusus bagi produk produk yang menggunakan bahan 

yang berasal dari hewan harus melarnpirkan Sertifikat 
Halal dari MUI a tau lembaga sertifikasi luar negeri yang 
dila}ui MUI _yang menyatakan bahwa pemotongan 
hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

c. Data penunjang bahan, seperti sertifikathalal, asal-usul 
bahan dan lain-lain. 

d. Bagan a tur proses prod uksi. 
e. Sertifikat dan surnber bahan baku, bahan tambahan dan 

bahan penolong lainnya. 



2. Surat permohonan dan lampirannya dibuat dalam 3 (tiga) 
rangkap: 
a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Lembaga 

Pemeriksa. 
b. 1 (satu) rangkap ditembuskan kepada Departen1en 

Agama. 
c. 1 (satu) rangkap diarsipkan pemohon. 
Sebelum produsen mengajukan permohonan pemeriksaan 
maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan 
menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Produsen menyiapkan suatu sisten1 hal (halal systern). 
b. Sistcn1 halal. torsebut harus didokun1entasikan secara 

jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan 
rna n<ljc1ncn prod uscn. 

c. Dalam pelaksru1aa1u1ya, sistcm halal ini diuraikan dalan1 
bentuk panduan halal (quality manual). Tujuan 
men1buat panduan halal adalah unh.rk memberikan 
uraian- system manajen1en halal yang dijalankan 
produsen. Selain ih.r panduan halal ini dapatberfungsi 
sebagai rujukan tetapi dalam melaksanakan dan 
men1elihara kehalalan produk terse but. 

d. Produsen menyiapkan prosedur buku pelaksanan 
(Standar Operating Procedure) w1ruk mengawasi setiap 
proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat 
tetjami.n. 

e. Baik panduan halal rnaupun prosedur baku 
pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan 
ditiji coba lingkungan produsen, sehingga seluruh 
jajaran; dari mulai Di..reksi sampai karyawan memahami 
beh.il bagaimana memproduksi produk halal dan baik. 

f. Pr<?dusen melakuka.n pemeriksaan (audit internal) serta 
n1engevaluasi apakah system halal yang menjamin 
kehal~lan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya. 
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g. Untuk n1elaksanakan bu tir f, perusahaan harus 
1nengangka t seorang Audi tor Halal Internal yang 
beragarna Isla1n. 

4. Apabila prosedur dan persyaratan sebagaini.ana dimaksud 
telah dipenuhi, Leni.baga Peni.eriksa menugaskan auditor 
atau inspector dalam bentuk suatu tim peni.eriksa untuk 
n1elaksanakan pen1eriksaan seternpat ke arah produksidan/ 
a tau sarana distribusi. 

5. Apabila dianggap perlu, auditor dapat n1engan1bil contoh 
(san1ple) dari sarana produksi dan/ a tau distribusi untuk 
dilakukan pengujian laboratoriurn. 

D. PELAKSANAAN PEMERIIKSAAN 

1. Untuk rnelaksanakan pen1.eriksaan produk halal Pin1pinan 
Leni.baga Pemeriksa ni.enerbitkan surat tugas pen1eriksaan 
kepada tin1. peni.eriksa dalarn dengan rnenyebutkan nama 
Ketua Tini. dan Anggota Tim serta penetapan hari dan 
tanggal pemeriksaan. 

2. Pada waktu yang telah disepakati tim pemeriksa (lari 
Lembaga Perneriksa yang telah dilengkapi dengan surat 
tugas dan identitas diri, rnengadakan pemeriksaan di 
perusahaan yang rnengajukan permohonan pemeriksaan. 

3. Tim Pemeriksa meminta pihak perusahaan untuk 
memberikan penjelasan dan mengadakan tanya jawab 
mengenai perusahaan, yang meliputi: 



a. Waktu pendirian, luas areal, jumlah pegawai, ten1pat 
ibadah, bimbingan rohani, dan bagan organisasi; 

b. Bahan baku. bahan tam bahan, bahan penolong, alur 
proses produksi dan hal lain yang diperlukan. 

4. Pemeriksaan adn1inis trasi untuk pen1astian u lang 
meliputi: 
a. Data pen1belian bahan baku, bahan tan1bahan, bahan 

penolong dan lain-lain yang dianggap perlu. 
b. Sen1ua dokun1en ash yang dilan1pirkan d pennohonan 

pen1eriksaan. 

5. Pc1neriksaan proses produksi n1eliputi: 
a. KPSL'Suaian dcngan alur prosl's yang dilc:1p<>rk<l11. 
b. Kepaslian alat-alat produksi atau n1esin-n1csin tidak 

dipergw1akan untuk n1en1produksi jenis-jenis produksi 
lainnya yang n1enggunakan bahan-bahan haran1. 

c. Penggunaan bahan-bahan pen1bantu untuk kelancaran 
proses produksi. 

6. Pe1neriksaan laboratoriun1 bila diperlukan dilakukan 
dengan n1enga1nbil contoh secara acak. 

7. Pemeriksaan pcngepakan, penge1nasan, din penyimpana'n 
produk, n1eliputi: 
a. Bahan yang diperlukan untuk n1engepak, dan 

n1engemas produk. 
b. Tern pat penyimpanan produk. 

8. Pemeriksaan terhadap sistem transportasi, distribusi, dan 
pemasaran rneliputi : pengangkutan, penjualan, dan 
penyajian w1tuk memastikan bahwa barang yang dproduksi 
tidak tercampur dengan produk haram. 



9. Hasil pen1eriksaan Tiin Auditor dan hasil laboratoriun, 
Len1baga Pen1eriksa dipertanggung jawabkan pada 
Badan Pengawas Halal Nasional (BPHN). 

E. OBYEK PEMERIKSAAN 

1. Obyek-obyek pen1eriksaan yang berkaitan dengan kehalalan 
Produk produk, meliputi: 
a. Asal-usul bahan baku, bahan tan1bahan, dan bahan 

Peno long. 
b. Ruang produksi, peralatan produksi, ruang 

penyin1panan, alat pengangkutan untuk distribusi dan 
penyajian prod uk. 

c. Cara pelaksanaan produksi produk, termasuk cara 
penyen1belihan hewan dan cara penyajian produk. 

d. Kreteria personil yang melaksanakan penyembelihan 
hewan dan melaksanakan proses produksi, ruang 
prod uksi dan fasilitas. 

2. Bahan yang berasal dari hewan dan h.J.runannya harus dari 
heewan halal yang disen1belih menurut tata cara syariat 
Islam. 

3. Fasilitas produksi bahan baku produk, bahan tambahn 
prod u k, dan bahan penolong yang harus diyakini : 
a. Tida.k mengandung babi atau produk-produk yang 

berasal dari ba bi dan barang haram lairmya. 
b. Tidak memanfaatkan unsur babi dalam rangkaian 

produksi dari awal hingga produk dikonsumsi oleh 
konsumen. 



4. Petugas yang n1elakukan penyen1belihan hewan harus 
beragama Islan1 dan n1engerti ta ta car a penyen1belihan 
hewan n1enurut syariat Islam. 

5. Petugas yang n1elakukan proses produksi harus sehat, bebas 
dari Iuka dan penyakit kulit serta hal-hal lain yang dapat 
mencen1ari prod uk. 

F. FATWA DAN SERTIFIKAT HALAL 

1. Proses penetapan serat halal n1eliputi: 
a. Len1baga pen1eriksaan n1elaporkan hasil peni.eriksaan 

kepada Kon1isi Fatwa untuk ditentukan status 
hukumnya. 

b. Produk yang difatwakan halal oleh Komisi Fatwa 
diterbitkan sertifikat halal. 

c. Prod uk yang ditolak oleh Kon1isi Fatwa dikembalikan 
kepaada len1baga pe1neriksa untuk dilengkapi. 

2. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulani.a Indonesia, 
berlaku selan1a 2 (dua) tahun, dan wajib diperbaharui 
kernbali untuk n1endapat sertifikat halal yang baru 

3. Serti.fi.kat Halal dapat dicabut apabila perusahaan pemegang 
sertifikat terse but n1elakukan pelanggar. 

4. Len1baga pemeriksa berhak n1elakuan pemeriksaan 
n1endadak kepada perusahaan pen1egang Sertifikat Halal 
dari MUI. 

5. Jika dikemudian hari tetjadi perubahan proses produksi, 
bahan baku, bahan tan1.bahan a tau bahan penolong dalani. 



proses produksi, Auditor Halal internal wajib segera 
n1elapor kepada leni.baga pemeriksa untuk dievaluasi dan 
rneni.peroleh persetujuan sebelum digunakan. 

G. BIAYA 
Bia ya sertifikasi prod uk halal melipu ti biaya, perneriksaan 
1aproduk, pemeriksaan laboratorium, rapatTin1 Ahli, rapat 
Kon1isi Fatw'a dan adn"linisb·asi lai1u"tya dibeban.kan kepada 
perusahaan pen1ohon. 

H. LABEL HALAL 
Perusahaan yang telah n"'\en1peroleh sertifikat halal wajib 
Inencantun1kan keterangan halal pada kernasan produknya. 

I. PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

1. Pen1binaan dan perlindungan tcrhadap n1asyarakat 
berkenaan produk halal di]aksClnakan oleh Departen1en 
Aga1na. 

2. Pengawasan atas peredaran produk produk berlabel 
halal dilaksanakan oleh Departen1en Agan1a. 



Sesi XII 

PRAKTEK PEMERIKSAAN PROD UK HALAL 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Urnum 

Peserta mengetahui dan n1en1ahami kebijaksanaan 
pen1binaan produk halal, baik pada lingkat global, 
Nasional maupun pad a tingkat Departen1en Agan1a. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat n1en1ahan1i dan n1enjelaskan 

kebijaksanaan pe1nbinaan produk halal. 
b: Peserta da pat n1en1akai dan xnenjelaskan 

kebijaksanaan produk halal yang ada pada tingkat 
nasional (Keppres, Kebijaksanaan dan Sh·ategi 
Nasional). 

c. Peserta dapat n1enjelaskan kebijaksanaan 
pen1binaan produk halal di Departe1nen Agan1a. 

d. Peserta n1an1pu n1engen1bangkan progran1-
progran1 pembinaan produk halal yang sesuai 
dengan kebijakan serta strategi nasional. 

B. METODEPEMBELAJARAN 
Metode pen1belajaran yang digunakan dalan1 
n1enyampaikan topik kebijakan in1 hendaknya 
rnenggunakan Pendekatan rasional melalui n1etode ceran1ah 
dan tanya jawab serta diskusi pleno atau kelon1pok. 

C. WAKTU 
2 (dua) jan1 pelajaran@ 45 n1enit. 



D. PERALATAN DAN PEMBELAJARAN 
Pera la tan yang diperlukan untuk pembelajaran meliputi: 
a. Barang cetakan (buku pedoman, dasar-dasar hukum) 
b. Ruang Kelas 
c. OHP /Transparan/Slide 
d. Kertas dan ala t tulis 
e. Dan Iain-lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

pelaksana<1n. 

E. TATA RUANG 
a. Pada kelas pleno, ruangan dia tur inenyerupai huruf 

"U" n1enghada p pa pan tulis. 
b. Pada kelas kelon1pok, susunan kursi di ruangan diatur 

dia htr n1enyerupai lingkaran-li.ngkaran rnasing-masing 
sebanyak 5-7 orang (kursi). · 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Kelas Pleno 

a. Fasilitator n1enjelas_kan kebijaksanaan dan strategi 
global nasional, rnaupun Departemen Agama 
kepada peserta, rnenggunakan OHP a tau slide yang 
tersedia. 

b. Selama ceramah peserta n1ernpunyai kesempatan 
untuk men1inta penjelasan lebih lanjut tentang 
berbagai ha_l yang be I um jelas bagi mereka. 

c. Fasilitator inenjelaskan pen"lbinaan produk halal di 
Departemen Agarna. 

d. Fasilitator diminta rnengembangkan program-pro
gram pen1binaan produk halal sesuai dengan 
kebijakan strategi nasional. 



2. Kelas Kelompok 
a. Fasilitator mernbagi peserta kedalam kelon1pok kecil 

yang terdiri dari 5-6 orang. 
b. Kepada n1asing-masing kelompok diminta untuk 

n1crencanakan program yang sesuai dengan 
kl"'bijaksanaan serta strategi nasional Departemen 
Agan1a yang dapat n1ereka laksanakan di ten1pat 
mereka n1asing-masi.ng. 

3. Kelas Pleno 
a. Masing-n1asing kelompok diminta untuk 

n1enyajikan hasil diskusi kelon1pok rnereka dalam 
pleno. 

b. Hasil penyajian kelon1pok disusun n1enjadi hasil 
program pleno. 

c. Masing-rnasing kelon1pok dibagikan kertas kosong 
untuk menulis rencana program rnereka. 



BAHAN BACAAN PESEH.TA 

(1) Len\baga pen1eriksaan halal adalah leni.baga pen1eriksaan 
n1akanan, n1inun1an, obat kosni.etik dan produk halal 
lainnya yang dibentuk oleh MUI dan ditetaplan oleh 
Menteri. 

(?) Dalani. hal rnasyaraka t di daerah tertentu menghendaki 
pen1 bentukan leni.baga pen"leriksaan organisasi Islan1 yang 
berada di daerah dimaksud mengajukan pern1ohonan 
kepada :rvrenteri setelah n1en1peroleh rekon"lendasi dari MUI. 

(3) Per1nohonan pen1bentukan len1baga pen1eriksaan wajib 
ni.emenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. dibentuk oleh organ.isasi Islan"l dan berbadan hukun1; 
b. n1en1iliki kan.tor, sarana, dan fasilitas yang n1en1adai 

unhtk ni.enunjang kegiatan peni.eriksaan produk halal; 
c. ni.en1punyai unit organisasi yang bertanggung jawab 

atas perun1usan kebijakan, penerapan kebijakan, 
pelaksana pendelegasian wewenang, pelaksana 
pen1erikasaan, dan pengawasan; 

d. n"lenjaga kenetralan dan h·ansparasi; 
e. n"lenjan1in pcngoperasian len1baga pen1eriksaan halal; 
f. n1en1punycli hak dan tanggung jawab yang relevan 

terhadap kegiatan pen"leriksaan halal; 
g. n1en1iliki laboratoriun\ atau dapat n1enggunakan 

laboratoriun1 yang telah terakreditasi w1tuk mendukung 
pcn1eriksaan halal dengan sisten1 kontrak; 

h. n1cn1punyai prosedur tetap untuk n1enyclesaikan 
perl,1nggungj<lvvahan lerh,1dap luntulan yang ti1nbul 
a ki bat kegia tan le111 baga pen1eriksaan halal; 

1. n10n1punyai sumber dana dan sun1berdaya yang 
n"len1adai untuk menjalankan sisten1 pemeriksaan halal; 

J· n1en1pekerjakan minin1al lini.a orang auditor halal; 
k. n1empunyai sisten1 n"lanajernen pemeriksaan halal; 



l. sernua personil lernbaga pemeriksaan halal bebas dari 
tekanan kornersial, keuangan dan tekanan lain uang 
dapat rnempengaruhi hasil proses pen1eriksaan halal; 

n1. menjarnin bahwa kegiatan len1baga lai.nnya yang tcrkait 
tidak rnen1pengaruhi kerahasiaan, obyektivitas atau 
kenetralan perneriksaannya; 

n. menjamin bahwa lembaga pen1eriksaan halal tidak 
menyediakan atau rnendesain jenis produk yang 
diperiksanya; 

o. tidak rnernberikan nasehat yang dapat menin1bulkan 
konflik kepentingan; 

p. tidak rnenyediakan produk atau jasa lainnya yang 
da pat rnern pengaruhi kerahasiaan; 

q. rnenjamin objektivitas atau kenetralan proses hasil 
pemeriksaan; 

r. diakreditasi oleh KAN; 

(1) Lernbaga pemeriksaan halal men1punyai tugas; 
a. menetapkan dan rnenerapkan kebijakan, prosedur, dan 

adrninistrasi lernbaga pen1eriksaan halal yang tidak 
diskrin1ina tif terhadap pemohon; 

b. n1enetapkan dan menerapkan kriteria yang digunakan 
untuk rnengevaluasi proses produksi pelaku usaha 
sesuai dengan persyaratan sisten1 produksi halal; 

c. melaksanakan pemeriksaan prod uksi sesuai dengan 
permohonan yang diajukan; 

d. menerin1a dan n1enyelesaikan kel uhan pen1ohon dan 
pihak lain yang berkaitan dengan pe1neriksaan; 

e. n1elakukan pengawasan berkala n1aupun insidental 
terhadap kemungkinan terjadinya perubahan produksi 
yang da pat did uga n1engand ung unsur haran1 dari 
produksi yang telah diperiksanya. 



(2) Len1baga pemeriksa halal 1nemprmyai fungsi rnelaksanakan 
auditor terhadap pelaku usaha dalam menerapkan sistem 
produksi halal yang mengandung unsur haram produksi 
yang telah diperiksanya; 

(3) Leni. ba ga pemeriksa halal wajib ni.elaporkan hasil 
peni.eriksaarui.ya kepada MUI sebagai bahan pertimbangan 
dalani. pengam bilan kepu tusan halal. 

(4) Leni.baga peni.eriksa halal bertanggung jawab kepada: 
a. Menteri berkai tan de_ngan penetapan lembaga 

peni.eriksa halal; 
b. pelaku usaha berkaitan dengan upaya membangun 

kepercayaan konsurnen; 
c. MUI serta konsuni.en rnuslirn berkaitan dengan fanva 

halal; 
d. KAN berkaitan dengan akreditasi lernbaga perneriksa 

halal. 
(5) Organisasi leni.baga pemeriksa halal wajib mernenuhi 

persyara tan yang dapat memberikan kepercayaan ~tas jasa 
peni.eriksanya. . 

(6) Leni.baga pemeriksa halal dalam rnelaksanakan audit 
ineneni. puh seluruh langkah pemeriksaan sesuai dengan 
persyaratan sisteni. produksi halal. 

(7) Dalam menjalankan kegiatan audit lembaga pemeriksa 
halal wajib rneni.perhatikan pemenuhan persyaratan dan 
keni.arn puan lernbaga dalam melakukan inspeksi, pengujian 
di laboratoriuni., serta ken"lampuan personalia yang dapat 
1nemenuhi persyaratan auditor halal. 

(8) Len1 bag a pemeriksa halal hanya dibenarkan 
rnensubkontrakkan pekerjaan pengujian kepada 
laboratoriurn yang telah diakrediatsi KAN. 

(9) Pelaksanaan sub kontrak sebagairnana disebut dalam ayat 
(1) wajib mernbuat perjanjian kontrak yang mencakup 
berbagai penga tu ran secara detail dan kerahasiaan yang 

w 



harus dipatuhi secara tertulis dan didokumentasikan. 
(lO)Lembaga pen1eriksa halal bertanggung jawab penuh 

terhadap pekerjaan yang disub-kontrakkan. 
(1 l)Manajen1en len1baga pemeriksa halal n1enetapkan dan 

n1enddkun1entasikan kebijakan, sasaran, serta bertanggung 
jawab terhadap keabsahan hasil pemeriksaan. 

(12)Manajen1en len1baga perneriksa halal menjan1in bahwa 
kebijakan tersebut din1engerti, diterapkan dan dipelihara 
dengan penuh tanggung jawab pada sen1ua tingkat 
organisasi. 

(13)Len1baga pemeriksa halal n1enerapkan sistern manajemen 
halal secara efektif sesuai dengan persyaratan. 

(14)Sisten1 manajen1en halal didokurnentasikan dan selalu 
tersedia agar dapat digunakan oleh petugas lembaga 
perneriksa halal. 

(lS)Len1baga pemeriksa halal rnenjan1in bah\·Va sisten1 
n1anajen1en, prosedur dan instruksi selalu didokumentasi
kan. 

(16)Len1baga pemeriksa halal menetapkan personil yang 
n1en1punyai akses langsung ke tingkatmanajen1en tertinggi, 
dan harus n1en1punyai kewenangan untuk: 
a. n1enjan1in bahwa sistcn1 n1anajemen halal ditetapkan, 

diterapkan dan dipeliharasesuai dengan pedon1an; 
b. melaporkan kinerja n1anajen1en halal pada n1anajemen 

len1baga pen1eriksa halal sebagai bahan evaluasi untuk 
peningka tan siste1n 1nanajernen halal. 

(17)Sistem n1anajen1en halal didokun1entasikan dalan1 panduan 
manajen1en halal dan prosedur manajemen organisasi. 

(18)Pand uan n1anajen1en halal sebagaimana din1aksud dalam 
ayat (7) meliputi: 
a. pernyataan kebijakan manajen"len; 
b. uraian ringkas ten tang status legal lembaga pemeriksa 

halal, tern1asuk narna penanggung jawab dan nama 

w 



orang yang 1nengendalikan len1.baga pen1eriksa halal; 
c. nan1.a, kualifikasi, pengalan1.an, serta pokok acuan 

manajemen dan personil pemeriksa halal; 
d. bagan. organ.isasi yang menunjukkan jalur kewenangan, 

tanggung jawab dan alokasi fungsi yang berasal dari 
n"lan.ajemen; 

e. uraian organisasi lembaga pemeriksa halal, termasuk 
rincian n1anajemen dan unit organisasi, kebijakan, 
pokok acuan serta peraturan prosedur; 

f. kebijakan dan prosed ur untuk n1elaksanakan evaluasi 
n1.anaJemen; 

g. prosedu.r administrasi dan pengendalian dokumen; 
h. tugas operasional dan fungsional serta jasa yang 

berkaitan dengan men1eriksa halal sehingga rentang 
batas tanggung jawab serta personil diketahui oleh 
sen1 ua pihak yang berkepentingan; 

1. prosed ur pengangku tan, pemiljhan dan pelatihan 
personil ie111 baga pen1eriksa halal serta pemantauan 
kinetja; 

J· daftar sub-kontraktor laboratorium yang disetujui; 
k. prosedur untuk penilaian, perekaman dan pemantauan 

kompetensi; 
I. prosedur penanganan ketidaksesuaian untuk menjamin 

efektifitas setiap tindakan koreksi dan pencegahan yang 
diambil; 

in. prosedur untuk evaluasi halal dan penerapan proses 
pen1eriksaan halal, termasuk pengendalian penggunaan 
dan penerapan dokumen yang digunakan dalam 
pemeriksaan halal; 

n. kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak 
tanya dan n1enyampaikan keluhan; 

o. prosed ur pelaksanaan audit internal; 



len1baga pen1eriksa halal menetapkan aturan dan prosedur 
untuk pen1eriksaan ulang bila terjadi perubahan yang 
n1en1pengaruhi kehalalan produk atau informasi yang 
n1enunjukkan bahwa proses pada pelaku usaha yang diperiksa 
tidak n1en1enuhi lagi persyaratan sistem produksi halal. 
(1) Len1baga pemeriksa halal n1elaksanakan audit internal 

secara berkala yang ni.encakup semua prosedur dengan cara 
terencana dan sisten1atik u.ntuk nteni.buktikan baln·va sisteni. 
n1anajen1en halal diterapkan dan efektif. 

(2) Lembaga pen1eriksa halal wajib n1enjan1in bahwa: 
a. personil yang bPrtanggung jaV\.'ab pada bidang yang 

diaudit diberi inforn1asi hasil audit; 
b. tindakan koreksi dilaksanakan tepat waktu dan dengan 

cara yang benar; 
c. hasil audit didokuni.entasikan dan dipelihara. 

(3) Manajen1en le1nbaga perneriksa halal vvajib n1engkaji ulang 
sisten1 n1anajeni.en yang diterapkan pada jangka \·vaktu 
tertentu untuk n1enjani.in kesinan1bungan, kesesuaian dan 
efektivitas agar 1ne1nenuhi persyaratan ni.anajen1en halal 
serta kebijakan dan sasaran n1anaje1nen halal yang telah 
ditetc'lpkan. 

(4) Rekani.an kegiatan kaji ulang tersebul dalan1 ayat (3) vvajib 
didoku1nenlasikan dan dipelihara. 

(5) Len1baga pc1neriksa halal yang n1e1neriksa proscdur 
pengendalian SL"n1ua doku1nen dan data yang bcrkaitan 
dengan f ungsi pe1neriksaanny~l. 

(6) Apabila ada a1nanden1en a tau perubahan dokun1en, wajib 
dikaji ulang dan disctujui kecukupannya oleh personel yang 
ko1npeten dan berwenang. 

(7) Daft:ar sen1ua dokun1en beserta idenlifikasi status penerbitan 
dan/ atau ani.andeni.en wajib terpelihara. 

(8) Dish·ibusi sen1ua dokun1en sebagain1ana diinaksud dalan1 
ayat (7) dikendalikan untuk n1enjamin bahwa dokuni.en 



yang sesuai selalu tersedia bagi personel leni.baga pemeriksa 
halal a tau pelaku usaha. 

(9) Leni.baga perneriksa halal wajib rneni.elihara sistem rekaman 
yang sesuai dengan kondisinya dan ni.eni.enuhi peraturan 
yang berlaku. 

(10) Reka1nan wajib ni.enunjukkan bahwa prosedur pen1eri.ksaan 
telah dipenuhi secara efektif, khususnya berkaitan dengan 
berkas perntohonan, laporan pen1eriksaan, kegiatan 
pengawasan berkala dan dokurnen lain yang berkaitan 
dengan salinan rekani.an pen1berian, pemelihara, perluasan, 
penundaan serta pencabutan sertifikat. 

(l l)Rekan1an wajib diidentifikasi, dipelihara dan dimusnahkan 
seden1ikiru1 rupa sehingga dapat ni.enjamin integritas proses 
dan kerahasiaan informasi. 

(1 ?)Rekani.an wajib disini.pan untuk jangka waktu tertentu 
sehingga kesinan1bungan dan kepercayaan dapat 
dibuktikan minimal dua periode pemeriksaan (en1pat 
tahun), atau sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

(13)Len1baga pen1eriksa halal wajib 1nempunyai kebijakan dan 
prosedur yang berkaitan dengan akses terhadap rekaman. 

(14)Personil lembaga pemeriksa halal wajib memiliki kompetensi 
sesuai denga.n fwigsi yang dilaksanakan, termasuk membuat 
pertimbangan teknis yang diperlukan menyusun kebijakan 
dan menerapkannya. 

(15)Uraian kewajiban dan tanggung jawab setiap personil 
lembaga perneriksa halal wajib didokumentasikan, 
dipelihara dan dirnutakhirkan. 

(16)Untuk menjamin agar evaluasi dan pemeriksaan 
dilaksanakan secara efektif dan seragam, lembaga pemeriksa 
halal wajib menetapkan kriteria kompetensi minimum bagi 
personilnya. 



(17)Khusus bagi auditor halal, lernbaga pen1eriksa halal wajib 
mengikuli kornpetensi n1inimum yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

(18)1nformasi tentang kualifikasi,-pelatihan dan pengamanan 
yang relevan dari n1asing-n1asing personil yang terliba t 
dalam proses pen1eriksaan halal dipelihara oleh lembaga 
pemeriksa halal. 

(19)Lembaga pen1eriksa halal yang n1engadakan kontrak 
dengan personil dalan1 proses pemeriksaan halal, personil 
yang bersangkutan wajib ni.enandatangani kontrak ke1ia 
a tau dokun1en lain yang rnenyatakan koni.itrnennya. 

(20)Pelaku usaha a tau pihak lain dalarn mengajukan 
pertanyaan dan keluhan kepada lernbaga pemeriksa halal 
wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan len1baga 
pemeriksa halal. 

(21)Lembaga pen1eriksa halal rnempunyai hak bertanya dan 
n1engajukan keluhan kepada :tvlUI sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan oleh MUI. 

(22) Setiap leni.baga pemeriksa halal \•Vajib: 
a. n1enyin1pan sen1ua rekarnan hak tanya dan keluhan, 

serta tindakan perbaikan yang berkaitan dengan 
pemeriksaan halal; 

b. melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan; 
c. mendokumenta.sikan tindakan yang diambil dan 

mengevaluasi efekti.fitasnya. 
(22) Lembaga pen1eriksa halal wajib menyediakan informasi 

bagi setiap pemohon mengenai prosedur pemeriksaan yang 
berlaku, dokumen yang memuat persyaratan pemeriksaan 
halal, hak dan kewajiban pemohon yang produksnya akan 
diperiksa. 

(23)Lembaga peineriksa halal mensyaratkan pelaku usaha 
produk halal untuk : 



a. selalu 111en1enuhi ketentuan yang relevan dengan pro
gran1 pe1neriksaan halal; 

b. n1elakukan persiapan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pen1eriksaan seperti persiapan 
pemeriksaan dokumen, akses ke seluruh bidang, akses 
ke seluruh rekaman, akses ke seluruh personil yang 
berkaitan dengan pemeriksaan, akses ke person.ii yang 
menyelesaikan keluhan; 

c. membuat pernyataan bahwa pen1criksaan halal dapat 
dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup pcn1eriksaan 
halal yang telah diberikan; 

d. tidak n1enggunakan sertifika t halal seden1ikian rupa 
sehi.ngga ni.engurangi wibawa Ien1baga pen1erik.sa halal 
dan tidak 1nernbua t pernya ta an yang menyesa tkan a tau 
tidak sah berkaitan dengan sertifikat halal; 

e. rneni.aruhi persyaratan lembaga pen1eriksa halal dalan1 
rnembuat acuan n1engenai sertifikat halal produknya 
di ni.edia kon1unikasi seperti dokun1en, brosur dan 
sebagainya. 

(?4) Pemohon wajib 1nengisi forn1ulir pern1ohonan pemeriksaan 
halal dan ditanda tangani oleh wakil pen1ohon yang 
berwenang dengan n1elan1pirkan: 
a. ruang lingkup pen""teriksaan halal yang dimohon; 
b. pernyataan bahwa peni.ohon setuju untuk men1enuhi 

sel uruh persyara tan pen1eriksaan halal dan 
n1ernberikan in.forn1asi yang diperlukan untuk evaluasi 
produk yang akan diperiksa; 

c. n1en""tberikan i.n.formasi skala perusahaan, n~ma, alamat, 
juni.lah karyawrui, fasilitas tempat ibadah yang dimiliki, 
kegiatan bi1nbingan keagamaan, nama koordinator 
prod uksi halal, nama auditor halal internal, status 
hukun1, merk dagang, jenis produk, spesifikasi bahan 
baku, bahan tan1bahan, bahan penolong, di.agram alir 



pengolahan, sisten1 manajen1en halal, standar yang 
digunakan, dan jenis spesifikasi kemasan. 

(25)Sebelum melakukan kegiatan audit halal, len1baga 
pen1eriksa halal wajib n1elaksanakan kaji ulang pern1ohonan 
pen1eriksaan halal dan memeriksa rekamannya untuk 
n1enjamin agar : 
a. persyaratan untuk peni.eriksaan halal telah dipahani.i 

dan jelas oleh pemohon; 
b. menghilangkari perbedaan pengertian y~ng n1ungkin 

tetjadi antara len1baga peni.eriksa halal dan pen1ohon; 
c. lembaga peni.eriksa halal mampu n1elaksanakan jasa 

pemeriksaan halal sesuai dengan ruang lingkup 
pemeriksaan halal yang din1i.nta dan dapatn1enjangkau 
lokasi operasi pen1ohon serta ada kesepakatan bahasa 
yang digunakan. 

(26)Lembaga pen1eriksa halal wajib n1enyiapkan rencana 
kegia tan pen1eriksaannya untuk penga tu ran yang 
diperlukan. 

(27)Len1baga pen1eriksa halal wajib ~1enugaskan auditor halal 
yang akan bertugas n.1elaksan·akan audit sesuai dengan 
kualifikasi yang ditetapkan. 

(28)Untuk n1cnjani.in bah\.va pen1eriksaan halal dilakukan 
dengan lengkap dan bcnar, auditor halal \.vajib dilengkapi 
dengan dokun1en kerja yang diperlukan. 

Len1baga pe1neriksa halal \.Vajib n1en1eriksa asal usul bahan 
baku, bahan tambahan, bahan penolong, penyembelihan, 
proses prod uksi, penyi1n pa nan, pengiri1nan, penyajian dan 
produk pemohon sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam 
ruang lingkup yang diuraikan dalan1 pern1ohonan, berdasarkan 
sen1ua kriteria peni.eriksaan halal yang ditetapkan dalan1 sisten1 
pemeriksaan halal. 



Lenlbaga pen1eriksa halal n1enetapkan prosedur pelaporanyang 
n1enjan1in bahwa: 
a. perten1uan antara tin1 audit halal dengan manajemen 

pelaku usaha diadakan pada akhir pen1eriksaan; 
b. pada saat perteni.uan sebagaimana dimaksud pada ayat a 

tirn audit n1en1beri laporan tertulis atau lisan berkaitan 
dengan hasil audit sistem produksi halal kepada pelaku 
usaha; 

c. tin1 audit n"'leni.berikan keseni.patan kepada pelaku usaha 
untuk 1nenanggapi laporan ten1uan ketidaksesuaian dan 
alasa1u1ya, serta kesen1patan waktu penyelesaiannya; 

d. tini. audit n1emberi laporan tertulis hasil pen1eriksaan kepada 
pin"'lpinan len1baga pen1eriksa halal; 

e. len1baga pen1eriksa halal n1en1beri inforn"'lasi tertulis kepada 
pen1ohon n1engenai hasil pe111eriksaan audit halal tentang 
ketidaksesuaian yang wajib diperbaiki; 

f. pen"'lohon telah ni.engadakan perbaikan yang mernenuhi 
scluruh persyaratan dan perbaikannya telah diaudit tim 
audit halal dalani. batas \1vaktu yang disepakati. 



Sesi XIII 

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Umum 
Peserta mengetahui dan memahami mengenai 
kebijaksanaan pembinaan produk halal, baik pada 
tingka t global, Nasional maupun pad a tingkat 
Departemen Agama. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat ni.eni.ahami dan menjelaskan 

kebijaksanaan pembinaan produk halal. 
b. Peserta dapat memakai dan menjelaskan 

kebijaksanaan produk halal yang ada pada tingkat 
nasional (Keppres, Kebijaksanaan dan Strategi 
Nasional). 

c. Peserta dapa t menjelaskan kebijaksanaan 
pembinaan produk halal di Departemen Agama. 

d. Peserta mampu ni.engeni.bangkan program-pro
gram pem binaan prod uk halal yang sesuai dengan 
kebijakan serta strategi nasional. 

B. METODEPEMBELAJARAN 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam 
menyarnpaikan topik kebijakan ini hendaknya 
menggunakan Pendekatan rasional melalui metode ceramah 
dan tanya jawab serta diskusi pleno atau kelompok. 

C. WAKTU 
2 (dua) jam pelajaran@ 45 menit. 



D. PERALATAN DAN PEMBELAJARAN 
Peralatan yang diperlukan unluk pen1belajaran n1eliputi: 
a. Barang cetakan (buku pedon1an, dasar-dasar hukum) 
b. Ruang Kelas 
c. OHP /Transparan/Slide 
d. Kertas dan alat tulis 
e. Dan lain-lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

pelaksanaan. 

E. TATA RUANG 
a. Pada kelas pleno, ruangan diatur menyerupai huruf 

"U" menghadap papan tulis. 
b. Pada kelas kelon1pok, susunan kursi di ruangan diatur 

diatur ni.enyerupai Iingkaran-lingkaran masing-n1asing 
sebanyak 5-7 orang (kursi). 

F. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Kelas Pleno 

a. Fasilitator n1enjelaskan kebijaksanaan dan stTategi 
global nasional, ni.aupun Departen1en Agama 
kepada peserta, 1nenggunakan OHP a tau slide yang 
tersedia. 

b. Selama cerani.ah peserta mempunyai kesen1patan 
'..Intuk m.eni.inta penjelasan lebih lanjut tentang bagi 
berbagai hal yang belum jelas bagi mereka. 

c. Fasilitator menjelaskan pembinaan produk halal di 
Departemen Agama. 

d. Fasilitator diminta mengembangkan program-pro
gram pembinaan produk halal sesuai dengan 
kebijakan strategi nasional. 



2. Kelas Kelompok 
a. Fasilitator rnen1bagi peserta kedalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 5-6 orang. 
b. Kepada ni.asing-ni.asing kelompok diminta untuk 

rnerencanakan prograni. yang se~suai dengan 
kebijaksanaan serta stra tegi nasional Departen1en 
Agarna yang dapat ni.ereka laksanakan di ternpat 
n1ereka rnasing-masing. 

3. Kelas Pleno 
a. Masing-ni.asing keloni.pok dirninta untuk 

ni.enyajikan. hasil diskusi kelonlpok rnereka dalani. 
pleno. 

b. Hasil penyajian keloni.pok disusun ni.enjadi hasil 
program. pleno. 

c. Masing-n1asing kelon1pok dibagikan kertas kosong 
untuk menulis rencana program rnereka. 



RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL) 

Sosialisasi Kegiatan Pelatihan Auditor Produk Halal 
l'vlelakukan pendataan: 
1. Mei, J uni dan Juli 2003; 
2. KUA.dan Produsen; 
3. Biaya APBN; 

Rencana Program Kerja 
1. Diklat; 
2. Sosialisasi dengan Instansi terkait; 
3. I\1en1bentuk Tim Auditor; 
4. Koordina tor MUI, Dep. Agan1a, Dep. Perindag, Dep. 

Kesehatan, Dep. Pertanian dan unsur LP. POM. 

Lintas Sektoral 
1. Konsu I tasi; 
2. Koo rd in.asi terkai t ke Dinas terkait, sosialisasi, diklat 

pen1bentukan Auditor dan LP. POM. 
3. Supervisi ke Produsen. 



Sesi XIV 

POST TEST 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Urnurn 
Peserta dapat ni.enguji pengetahuan teknis mereka 
tentang PRODUK HALAL dan pola-pola 
pengedara1ui.ya. 

2. Tujuan Khusus 
a. Peserta dapat ni.engukur pengetahuan dasar yang 

din1iliki.nya n1engenai. PRODUK HALAL melalui 
pre-test. 

b. Peserta dapat ntelihat kembali pengetahuan dasar 
yang din1ilikinya n1engenai PRODUK HALAL 
dengan cara melakukan post test. 

c. Peserta dapat rnengw1gkapkan pendapat mengenai 
PRODUK.HALAL dari sudutpandang keagamaan. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
Pengisian n1ateri pre dan post test. 

C. w~~KTU 
1 (Sa tu) jan.1 pelajaran@ 45· menit. 

D. PERALATAN PEMBELAJARAN 
1. Kertas soal pre dan post test 
2. Pensil/ pulpen. 



E. PROSES PEMBELAJARAN 
1. San1bil 1nen"'lbagikan kertas soal pre dan post test, 

fasilitator rnenjelaskan pada peserta bahwa 1nereka akan 
dicoba untuk n1engetest pengetahuan dasar n1ereka 
ten tang PROD UK HALAL. 

2. Fasilitator 111en"'linta setiap peserta 1nengisi senurn 
pertanyaan dan pernyataan yang tersedia di dalan1 
len"'l bar soal. 

3. Di san1 ping i h.1, fasil i ta tor j uga harus 1nenerangkan 
ten tang perlunya pengetahuan dasar PRODUK HALAL 
dalan1 rangka keterliba tan n1ereka dalan1 n1elakukan 
pen1binaan dan pen1eriksaan PROD UK HALAL. 

4. Kegiatan ini selesai san1pai setiap peserta telah mengisi 
sen1 ua pertanyaan dan pernya taan yang tertulis dalam 
len1bar soal. 



PERTANYAAN SESI XIV 

1. Apakah yang disebut dengan pangan halal dan haram. 
2. Sebutkan makanan dan minuman yang halal. 
3. Sebutkan makanan dan minuman yang haram. 
4. Bangka1 apa saja yang halal dimakan? 
5. Darah apa saja yang halal dimakan ? 
6. Apakah yang disebut dengan najis? 
7. Sebutkan macam-macam najis. 
8. Apakah yang disebut dengan produksi pangan halal? 
9. Apakah yang disebut dengan pengawasan pangan halal? 
10. Sebutkan syarat-syarat penyembelihan menurut Syari'at 

Islam? 
11. Bagaimana ada b penyembelihan yang baik. 
12. Sebutkan peralatan-peralatan dalam proses produksi 

pangan yang dapatmempengaruhi keharan1an pangan. 
13. Bagaimana penyimpanan pangan halal yang baik ? 
14. Bagaimana proses produksi yang tidak haram? 
15. Sebutkan bahan-bahan penunjang produksi pangan ! 
16. Bagain1ana cara penyajian, pendistribusian dan pengedaran 

pangan supaya tetap halal ! 
17. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan produksi 

pangan halal ? 
18·. J elaskan ten tang prosesi pangan halal/ titik kritis yang dapat 

terkontaminasi haram. 



TIM PENYUSUNAN 
MODUL PELATIHAN AUDITOR INTERNAL HALAL 

Peni.bina Direktur Jenderal Bimas ·Islan1 dan 
Penyelenggaraan Haji 

Pengarah : 1. Direktur Urusan Agama Islam 
2. Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan 

Penyelenggaraan Haji 

Ket u a H. Imam Masykoer Alie 

Wk. Ketua Drs. H. Turmudi Kusmantoro 

Sekretaris 1. Dra. Hj. Nur Afwa Sofia 
2. H. Sarisman 

Anggota 1. H. Badrun Danuri 
2. Drs. H. Rahmat 
3. Ora. Hj. Kiki Tazkiah 
4. H. Subhan, Le 
5. H. Tefuri 
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