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The quick, brown fox 
jumps over a lazy dog. 
DJs flock by

DASAR PENETAPAN PRODUK HALAL :
1. Undang-undang RI No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan 
disempurnakan menjadi Undang-undang RI No. 18 Tahun 
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

3. Undang-undang RI NO. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal

4. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

5. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen

6. PP No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

7. PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 
Pangan



The quick, brown fox 
jumps over a lazy dog. 
DJs flock by

DASAR PENETAPAN PRODUK HALAL :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 
mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana 
pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.



Your Title Here

• Pasal 1
Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 
minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk 
rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat.

• Pasal 4
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 
wajib bersertifikasi halal.

• Pasal 26
1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari 

Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 
Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal

2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib 
mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk 
biologi, dan produk rekayasa genetik.



Your Title Here

• Pasal 1
Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 
minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk 
rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat.

• Pasal 4
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 
wajib bersertifikasi halal.

• Pasal 26
1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari 

Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 
Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal

2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib 
mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk 
biologi, dan produk rekayasa genetik.



RANG
KING

15NEGARA NILAI

1 Malaysia 209,2

2 Saudi Arabia 155,1

3 UEA (Uni Emerat 
Arab)

133

4 Indonesia 91,2

5 Yordania 88,1

6 Bahrain 86,9

7 Kuwait 73,3

8 Pakistan 70,9

9 Iran 64

10 Qatar 63,1

11 Oman 60

12 Turki 55,9

13 Nigeria 53,1

14 Sri Lanka 49,2

15 Singapura 47,4

1 Malaysia

2 Singapura

3 UEA

4 Indonesia

5 Turki

6 Iran

7 Afrika Selatan

8 Pakistan

9 Brunai

10 Rusia

TOP 10 – MAKANAN 
HALAL

KOSMETIK & OBAT 
HALAL

1 Malaysia

2 UEA

3 Singapura

4 Iran

5 Mesir

6 Indonesia

7 Perancis

8 Afrika Selatan

9 Turki 

10 Tunisia

WISATA HALAL

1 Malaysia

2 UEA

3 Turki

4 Thailan

5 Tunisia

6 Indonesia

7 Azerbaijan

8 Yordania

9 Singapura

10 Albania



Your Title Here

• QS. Al-Baqarah: 173, Al- Maidah:3, Al-An’am: 145. Al- Nahl: 
115 yang merujuk atas larangan mengkonsumsi bangkai, 
darah, daging babi, hewan yg. Disembeli menyebut nama 
selain Allah.

• Di riwayatkan pada 8 kitab perawi hadist kecuali Nasa’i. 
Diharamkan memakan “binatang buas” 

• QS. Al-Maidah:90, Al. Baqarah: 219 tentang larangan 
mengkonsumsi “ khamr “

• Pengecualian atas dalil-dalil diatas “bangkai ikan” halal 
dimakan (HR. Bukhari-Muslim)
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Secara Biologis, makanan yang masuk tubuh 
akan dicerna, diserap gizinya, dan diedarkan 
ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut 
sampai ke ujung kaki, untuk: 

....... membentuk struktur tubuh dan 
menghasilkan energi tenaga untuk aktivitas 

(Buckle, et al., 1985).



Haram Syubhat NajisHalal

Hukum mengkonsumsi makanan:
Halal-Haram-Syubhat-Najis...? 

sesuatu yang 
dibolehkan 
dimakan menurut 
ketentuan syariat 
Islam

Sesuatu yang 
dilarang dimakan 
menurut 
ketentuan Islam, 
bila dilanggar 
akan berdosa

samar-samar, 
sesuatu yang 
belum jelas 
hukumnya untuk 
dimakan

menyebabkan 
tidak sahnya 
ibadah. Setiap 
benda yang 
najis/mutanajis 
haram dimakan

Halal, Haram dan najis jelas peruntukannya, tetapi bagaimana dengan syubhat ?



"(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang haram juga 
telah jelas, dan diantara keduanya ada perkara Syubhat 
(samar-samar). 
Barangsiapa menjaga diri dari perkara yang syubhat itu 
berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. 
Barangsiapa terjatuh ke pada yang syubhat berarti ia 
telah terjatuh dalam yang haram. 
... Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah, 
jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika 
ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, 
ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati.” 
(HR. Bukhari dan Muslim)



Makanan APA yang hukumnya Syubhat ?

• Produk olahan Teknologi adalah SYUBHAT, 
sehingga perlu ditelusuri darimana bahan asal 
yang terlibat dalam proses pengolahannya ??? 

• Dengan berkembang pesatnya teknologi pangan 
saat ini, tentu penggunaan BAHAN TAMBAHAN 
MAKANAN tidak dapat dihindari lagi, seperti 
penambahan GELATIN, keterlibatan ENZIM dan 
sebagainya. 







TITIK KRITIS KEHALALAN

• TITIK KRITIS KEHALALAN/TITIK KONTROL 
KEHALALAN  adalah suatu tahapan , dalam proses 
pengolahan, produksi manufaktur suatu produk 
yang dapat diduga menggunakan bahan atau 
terkontaminasi dengan bahan-bahan yang telah 
diharamkan syariat islam

• TITIK KRITIS KEHALALAN dapat ditentukan dari alur 
proses produksi bahan atau produk olahannya dan 
dari sumber bahan yang digunakan

• Sumber bahan : 1. Hewan
      2. Tumbuhan

3. Mikrobial
4. Lain-lain : mineral, sintetik, 
    campuran





Identifikasi Titik kritis Bahan Hewani
Bahan Hewani 

Susu, Telur, Ikan

Ada Pengolahan

Ya Tidak

TK Non TK

Daging dan hasil samping (lemak, tulang, kulit, dll)

Apakah daging dan hasil samping berasal dari Hewan 
Halal ?

Tidak

Haram

Ya

Apakah Hewan disembelih sesuai dengan 
Syari’at Islam dan memiliki SH MUI atau 

lembaga yang diakui LP POM MUI ? 

Tidak Ya

Tidak Boleh 
Digunakan

Ada Pengolahan lanjutan

Ya Tidak

TK Non TK

Keterangan :
TK = Titik kritis



§ HALAL dan SUCI jika berasal dari :
 - hewan halal yg disembelih sesuai dgn syariat 

Islam
 - bukan darah
 - tidak bercampur dengan bahan haram atau 

najis
§ BAHAN  yang berasal dari babi dilarang 

digunakan dalam produk yg berstatus halal, 
diantara:
 a) bahan-bahan ini adalah gelatin, lemak, 

garam atau ester asam lemak, 
bulu/rambut, 

b) darah yang berasal dari hewan apapun, 
c) bagian tubuh manusia (placenta)

§ LEMAK
Gliserol/gliserin (E422)-pelarut flavor, 

humektan 
- Asam lemak dan turunannya (E430-

E436)-pengemulsi, penstabil, anti busa
 - Garam atau ester asam lemak (E470-

E495)-pengemulsi, penstabil, pengental, 
dsb. 

- Magnesium stearat - anti kempal 
- Chicken fat/ beef fat : lemak yang 

sengaja dipisahkan dari ayam atau sapi; 
merupakan salah satu bahan dalam 
seasoning/flavor 



üE470 Sodium, potassium & calcium salts 
of fatty acids
üE471 Mono&Diglycerides fatty acids 
üE472 Various esters of mono&diglycerides 

of fatty acids
üE473 Sucrose esters of fatty acids 
üE474 Sucroglycerides 
üE475 Polyglycerol esters of fatty acids
üE481 Sodium stearoyl-2-lactylate 
üE476 Polyglycerol of polyricinoleate 
üE477 propane-1,2-diol esters of fatty acids

ü E482 Calcium stearoyl-2-lactylate 
ü E483 Stearyl tartrate 
ü E491 Sorbitan monostearate 
ü E492 Sorbitan tristearate 
ü E493 Sorbitan monolaurate 
ü E494 Sorbitan monooleate 
ü E495 Sorbitan monopalmitate



§ Tepung plasma
à pembentuk gel pada produk daging
à pengganti sebagian tepung gandum 

pada pembuatan roti
à pengganti fungsi albumen telur pada 

pembuatan cake 

§ Konsentrat globin
à  Mengganti sebagian daging bebas lemak 

pada produk patty (sifat  fungsionalnya 
seperti protein kedelai dan susu) 

§ Fibrinogen 
à pembentuk gel pada produk daging 
§ Media pertumbuhan mikroba (contoh : 

blood agar)

§ Asam amino (sistein, fenilalanin) 
à sistein digunakan dlm pembuatan flavor, 

pengembang roti 
à fenilalanin sbg bhn penyusun aspartam
à Digunakan sebagai kuas pengoles roti,dll.





Identifikasi Titik kritis Bahan nabatI
Bahan nabati 

Pengolahan ?

Ya

Tidak

TK

Non TK Kultivasi mikroba ?

Tidak

Haram

Ya

Tidak Ya

Fermentasi khamir + bahan tambahan/penolong ?

YaTidak

TKNon TK





Contoh Produk Mikrobial :

• Keju, yoghurt, pickles, sauerkraut, kecap, minuman 
beralkohol (beer, wine, sake, dll) 

• Pewarna (“angkak”) 
• Glucose Syrup/ HFS (High Fructose Syrup) 
• Pengental (xanthan gum, alginat, dll) 
• Protein Sel Tunggal 
• Probiotik
• Asam organik (asam asetat, asam laktat, dll)
• Pelarut (etanol, acetone dll) 
• Asam amino, enzim, biosurfaktan, dll 
• Flavor Enhancer (MSG, Ribotide)
• Antibiotik, Insulin, Interferon, Steroid Vitamin (B2, B12, C 

dll) 
• Vaksin ( meningitis, dll) 
• Food Supplement (Spirulina, Chlorella) 



Identifikasi titik kritis produk mikrobial

Produk mikrobial

TK
Keterangan :
Semua produk mikrobial 
harus ditelusuri 
kehalalannya



• Produk Mikrobial Yang Jelas Haram 

Hasil fermentasi bahan yang mengandung pati 
atau gula oleh khamir (ragi)           alkohol 

Khamir minuman beralkohol

Produk samping (fusel oil) : Amil alkohol, isoamil alkohol, n-butil alkohol, 
isobutil alkohol, propil alkohol, asetaldehid, 2,3 butanadiol, dll

Digunakan sebagai bahan penyusun flavor dan juga sering digunakan dalam 
industri pangan, obat-obatan dan kosmetika



KRITERIA KEHALALAN 
PRODUK



Tidak berasal 
dari bahan yang 
diharamkan atau 
turunannya

Yang telah 
dinyatakan halal 
(UU No.33 Tahun 
2014

Tidak tercampur dengan barang 
haram dan najis selama 
produksi, penyimpanan, 
transportasi, pendistribusian, 
dan penyajian

Bukan merupakan 
khamr atau 
mengandung khamr

Tidak 
mengandung 
bagian tubuh 
manusia atau 
turunannya



Warna Asap, jika dibakar, asap bulu abu berwarna putih (karena 
merupakan bahan organik), sedangkan plastik berwarna hitam 
(anorganik)

Aroma/bau asap : saat dibakar, asap kuas babi sangat menyengat 
khas bau bulu/rambut kebakar (khas bau keratin) sedangan bau 
asap bahan plastik khas bau platik terbakar.

Warna bulu : bulu babi warnannya tidak seragam, namun 
mengkilap. kalo bulu plastik, satu adonan pewarna cat pasti 
seragam.

Ketebalan bulu, pangkalnya lebih tebal, ujung lebih tipis, 
sedangkan bulu plastik sama tebalnya.

Ukuran panjang : bulu babi tidak seragam panjangnya, sedangkan 
bulu plastik ukurannya seragam.

Perbedaan kuas bulu babi dan plastik
BULU BABI



 
1. Ikan bakar
2. Sosis bakar
3. Ayam bakar
4. Jagung  bakar
5.  Martabak manis
6. Zuppa soup
7. Aneka kue kering  termasuk roti  dan lain lain 

Halal kah makanan yang kita makan? yakinkah bahwa 
makanan tsb aman dari produk haram serta tidak 
tercemar produk najis?

Contoh jenis makanan yang menggunakan kuas :



• Organ dalam babi ternyata juga banyak dipakai 
manusia,  seperti pada beberapa contoh berikut:
üUSUS BABI: dipakai sebagai selongsong 

sosis, benang jahit luka (dulu biasanya  pakai 
cat gut/usus kucing).  

ü JANTUNG dan GINJAL BABI :  sering 
ditransplantasikan (xenotransplantation) untuk 
menggantikan jantung dan ginjal manusia 
yang rusak. 

üPLACENTA: banyak dipakai di kosmetika, 
seperti: facial, hand & body lotion, dll. 




