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لحلللل  ضض  رر لرل ضمممف ا ضف ي ا لكللاوا  لس  لهف ا المنف ا ليف ا لأيي
لكرم  ضن ضإمنله لل لطف ا مشري ضت ال لطلاوا لخ لعاوا  لولل لتمتضب لطييلبف ا 

نن يمضبي لعلدوو 

QS. Al Baqarah : 168

“ Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syetan sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang 

nyata bagi kamu.”
http://islamawakened.org/quran/2/168/w4wbv.html

  MENGAPA MAKANAN HARUS HALAL DAN 
THAYYIB?



لولمف ا  ضر  ضزي ضخن رحلم ارل لولل لوالمدلم  لمريلتلة  لكلم ارل لعللري رت  لحيرلم
لريدليلة  لملت لوارل راولقاولذلة  لم لوارل لخضنلقلة  لمرن لوارل ضمل ضبضه  ضر ا لغري مل ضل ضه أ

ل

مكريلترم لمف ا لذ لع ضإمل  مسلب لل ال لك لولمف ا لأ لحلة  ضطي لوالمن

QS. Al Maidah : 3

“  Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, 
(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, 

tercekik, yang dipukul, yang jatuh ditanduk, yang diterkam 
binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya….”



QS. Al Baqarah : 173

“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih 

dengan menyebut nama selain Allah.”

لولمف ا  ضر  ضزي ضخن رحلم ارل لولل لوالمدلم  لمريلتلة  لكلم ارل لعللري لحمرلم  لمف ا  ضإمن
لعف ادد  لولل  دغ  لر لبف ا لغري طمر 

ل رض ضن ا لم ضمل لف ضر ا لغري مل ضبضه ضل ضه أ
ل

ضحينم مر لغلفاونر  لمل  من ا لعللريضه ضإ لفلل ضإرثلم 



QS. Al Baqarah : 219

“  Mereka  bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, 
katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar 
daripada manfaatnya ............”

نر  لكضبي ضهلمف ا ضإرثنم  رل ضفي ضسضر لق لمري لوارل ضر  لخرم ضن ارل لع لك  رسلأللاولن لي
لك  رسلأللاولن لولي لمف ا  ضعضه ضمن منرف لر  ركلب لملهلمف ا لأ لوضإرث ضس  لع ضللمنف ا لولملنف اضف

ضت  رلليف ا لكلم ا لمل لل لن ا لك ليلبيي ضل لك لاو  لعرف ضل ارل لن لق ذذذلمف الذا لينضفلقاو
لن مكلرو لكرم لتلتلف لعمل لل



-  Daging babi
-  Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain 
  Allah
-  Bangkai
-  Darah
-  Khamar

(Al Baqarah : 168, 172173;  Al An’am : 145; Al Maidah : 3, 9091)

Yang Diharamkan dalam Al Quran :

Dalam Hadits 

Perlu Fatwa 

Contoh : Binatang yang menjijikan, 
hidup di 2 alam, hewan yang tidak 
boleh dibunuh (seperti semut dan 
lebah), binatang buas bertaring, dll.



    PENGERTIAN HALAL DAN THAYYIB

HALALAN         berasal dari kata “halla”

Artinya : •  lepas atau tidak terikat

                   •  hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas    
atau tidak  terikat dengan ketentuan-ketentuan yang 
melarangnya.

                    • sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya di dunia  
      &  diakhirat

MAKANAN HALAL :

Makanan yang tidak akan membuat manusia berbuat 
dosa di dunia dan tidak mendapatkan siksa di akhirat
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THAYYIB :  artinya lezat, baik, sehat,  
        menentramkan dan paling utama

Makanan yang Thayyib :

Makanan yang tidak kotor dari segi zat nya atau rusak 
(kadaluarsa), atau makanan yang tidak 
tercampur/terkontaminasi dengan najis

Sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan 
mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya

Sebagai makanan yang sehat, proporsional, dan aman

Makanan yang Sehat :

  Mengandung gizi cukup dan seimbang 

 (artinya kualitas atau        mutunya baik)
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Makanan Proporsional
Artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu 
berlebihan (tabdzir) atau tidak kekurangan, dan tidak 
melampaui batas yang wajar.

Makanan Aman

Artinya tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh dan 
tidak  menyebabkan sakit. 



BAGAIMANA MAKANAN MASA KINI ?

butuh yang mudah disajikan 

Butuh yang berpenampilan menimbulkan 
selera, bertahan segar dengan warna, aroma, 
rasa, dan tekstur yang diinginkan.

IPTEK

BAHAN TAMBAHAN PANGAN

SERTIFIKASI HALAL

PERLU



   PENGERTIAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

Peraturan Menkes RI (No.329/Menkes/PER/XII/1976)

adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan 
sewaktu pengolahan untuk meningkatkan mutu.
Termasuk ke dalamnya: pewarna, penyedap rasa dan 
aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, 
anti gumpal, pemucat dan pengental



CONTOH MAKANAN MASA KINI



Irisan Bakso Rennet Sosis 
(Casing)

PARU-PARU ENZIM USUS

- Sistein/Sistin

- Sikat Gigi

- Kuas

-Jaket Bulu 

BULU
JEROAN

KIKIL

KULIT

- Kollagen

- Disamak

- Krecek

- Rambak

- GELATIN

- Jaket 

- Tas 

- Sepatu

- Dompet DAGING

( PORK)

- Sop Kikil

- Rambak 

-GELATIN 

Konsumen Babi (Non Muslim)
- Dicampur dengan daging 

sapi di pasar- pasar
- Rumah Makan (Non 

Muslim)
- Bakso
- Bacon
- Ham
- Pasta Hati unggas
- Asam AminoDARAH LEMAK

(Lard)

TULANG

GELATIN

- Campuran 
Sosis/Susu

- Shortening
- Penyedap
- Minyak Babi 

- Pencampur 
Vegetable Oil

- Gorengan
- Bak Pia
- Bak Moy
- Bak Mie
- Bak …

Dunia Medis 

(Banyak)

Posfor (P)

Emulsifier  

Permen 

Kapsul

Pelembut 

Stabilizer 

Calsium (Ca) 

Karbon Aktif 

BABI & PRODUK  TURUNANNYA

Kuah Bakmi  

PANKREAS

Lihat Ke Bawah!!

Lihat Ke Bawah !

- Roti

- Biskuit

- Flavor

- Juice

- Syrup

- Margarine 

- Yoghurt

- Es Krim

- Mentega

Marsmallow JellyJam/Selai Pudding

Kuah Bakso

- Susu

- Minuman Lain 

- Pasta Gigi

Insulin

Media Fermentasi 

(contoh untuk  pembuatan Vitamin), Ascesoris

Media 
Fermentasi

Sosis 
(Casing)

Bahan Kosmetik

- Kasein
- Keju
- Whey
- Laktose

- Cake

- Biskuit

Campuran macam-macam  
Makanan

Sosis (dijeroan)

EMPEDU

Taurin



TITIK KRITIS PRODUK PANGAN ASAL HEWAN

• Jika berasal dari hewan  harus berasal dari hewan halal dan proses 
penyembelihannya harus sesuai dengan syari’at Islam.

• Jika diproduksi secara mikrobial, maka harus jelas media yang digunakan 
untuk pertumbuhan dan produksinya.

• Jika produk pangan berupa olahan dari hewan  selain asal hewan, 
proses penyembelihan sesuai syariah Islam, bahan tambahan lainnya 
harus halal, juga proses pembuatan harus dilakukan menggunakan 
fasilitas yang halal.



Titik Kritis Bahan Nabati
• Bahan yang berasal dari tanaman 

pada dasarnya halal, tapi bila 
diproses dengan menggunakan 
aditif dan/atau bahan penolong 
yang tidak halal, menjadi tidak 
halal.



TITIK KRITIS PRODUK PANGAN OLAHAN

• Sayur-sayuran dan buah-buahan  tanpa pengolahan  halal

• Jika dilakukan pengolahanharus dilihat inggredient/ kandungan 
bahannya,  bahan tambahan dan  BTP yang digunakan.

• Dilihat titik kritis bahan tersebut
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    Tips memilih Makanan yang Halal 

 Lihat daftar Produk ber Sertifikat Halal MUI di 
majalah Jurnal halal atau di website : 
www.halalmui.org  / www.halaljateng.org

 Bisa bertanya lewat email:sosprolppom@halalmui.org /  
       lppom_jateng@yahoo.com
 Melihat Sertifikat Halal MUI

 Melihat Logo Halal MUI pada kemasan 

 Melihat komposisi produk pada kemasan produk 

  TIPS MEMILIH MAKANAN YANG HALAL

mailto:ppom_jateng@yahoo.com


    LOGO HALAL MUI

xxxxxxxxxxxxxx
Nomor sertifikat halal MUI



SEKILAS TENTANG LPPOM

• Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) 
didirikan pada tanggal 6 Januari 1989.

• Visi :

Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk 
memberikan ketentraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal 
dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui 
secara nasional dan internasional.

• Misi :

1. Membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan  
halal

2. Melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar 
dan dikonsumsi masyarakat

3. Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa 
mengkonsumsi produk halal

4. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai 
kehalalan produk dari berbagai aspek.



1. MUI merupakan kumpulan Ormas Islam ( + 63 Ormas).
2. LPPOM MUI Pusat (Nasional) dan 33 LPPOM MUI 

Provinsi.
3.  Presiden World Halal Food Council (WHFC)
4.  Standar HAS 23000 yg menjadi rujukan Internasional.
5. Kerjasama (memberi pengakuan) 44 Lembaga 

Sertifikasi Luar Negeri.
6. Sertifikasi Halal On Line  (Cerol-SS23000) utk LPPOM 

MUI Pusat.
7. Halal Learning Online (HaLO) LPPOM MUI
8. Pro Halal MUI

 SEKILAS TENTANG LPPOM



•Fatwa tertulis MUI yang 
menyatakan kehalalan suatu 
produk sesuai dengan syari’at 
Islam. 

•Berlaku selama 2 tahun

•Merupakan syarat untuk 
mencantumkan label halal pada 
kemasan.

•Berkewajiban menerapkan SJH.

SERTIFIKAT HALAL



SISTEM JAMINAN HALAL

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus 
mempesiapkan Sistem Jaminan Halal. 

2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal 
Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan 
produksi halal.

3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpesksi secara 
mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.

4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem 
Jaminan Halal.



SKEMA PROSEDUR 
SERTIFIKASI 

HALAL



Bagaimana meyakinkan 
Masyarakat bahwa produk 

Konsisten halal selama masa 
berlaku sertifikat halal ?

Sistem Jaminan Halal

HAS 23000



Sertifikat Halal 
MUI

Sertifikat SJH



Proses 
Sertifikasi 

Halal



Sertifikat Halal

Status Implementasi SJH

HASIL AUDIT 
LPPOM MUI 

• Bukti konsistensi penjaminan kehalalan produk
• Sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat halal MUI

Fatwa MUI tertulis yang diterbitkan oleh 
LPPOM MUI yang menyatakan status 
kehalalan suatu produk

Sertifikat SJH

3 kali status 
implementasi “A” 
berurutan

xxxxxxxxxxxxxx
(Nomor Sertifikat Halal MUI)

Logo Halal MUI



Logo Halal di sekitar kita



UU NO 33 TH 2014 ttg JPH

• Setelah pembahasan 8 tahun (sejak tahun 2007), Rancangan Undang-
Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) akhirnya disahkan menjadi 
undang-undang. UU JPH disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 
Kamis (25/9) siang usai pengesahan UU Tenaga Kesehatan dan  UU  
Keperawatan.

• Baru disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, 
RUU Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo 
Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014.

• Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah 
mengundangkan UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2014. 29



• Dalam UU JPH ditegaskan, bahwa produk yang 
masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah 
Indonesia wajib bersertifikat halal.

 
• Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam 

menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).
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Pasal 56 

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk 
yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). 
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CARA MUDAH INFO HALAL
• Melalui www.halalmui.org
• Melalui www.halaljateng.org
• Via sms Tanya Halal MUI pengguna Telkomsel

Ketik HALAL (spasi) MEREK 

dikirim ke 98555 
• Email info@halalmui.org dan 

lppom_jateng@yahoo.com Telkomsel

Ketik HALAL (spasi) MEREK 

dikirim ke 98555

 contoh : HALAL GLORIA kirim ke 98555 
32

http://www.halalmui.org/
http://www.halaljateng.org/
mailto:info@halalmui.org
mailto:lppom_jateng@yahoo.com


LP POM MUI PROV. JAWA TENGAH

Jl. Pandanaran. 126 

(Komplek Masjid Baiturrahman Simpang Lima) 
Semarang Jawa Tengah

Telp Kantor 024 8417301

HP Kantor 08112887301

Email lppom_jateng@yahoo.com
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mailto:lppom_jateng@yahoo.com


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag

08122828471

08992777834

024 8664881

Izzuddin_2008@yahoo.com
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TERIMA  KASIH

LPPOM MUI JAWA TENGAH

LPPOM MUI JAWA TENGAH  
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