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DASAR DAN KONSEP HALAL







JADI KONSEP HALAL ADALAH KONSEP MUTU



• sesuai dengan ‘standar’ SYARIAH ISLAM

• sesuai dengan harapan ‘pelanggan’

• sesuai dengan harapan ‘pihak-pihak terkait’

• sesuai dengan yang ‘dijanjikan’

• semua karakteristik produk dan pelayanan

yang memenuhi persyaratan dan harapan

Pengertian MUTU HALAL



ANEKA PRODUK DARI BABI





BABI ITU MURAH, MUDAH DAN TERSEDIA BANYAK







ADA 
MAKANAN 

YANG 
DIRAGUKAN 
HALALNYA 

TAPI 
DIANGGAP 

THAYYIB

PERLU DIPERIKSA DAN DIUJI
(DI-AUDIT)



Bahan mengandung Gelatin yang perlu diwaspadai
→ dianalisis ahli kimia
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WAKTU CERNA PROTEIN HEWANI

Babi selain membahayakan tubuh
manusia dan menjadi sarang penyakit
(menjadi perantara penyakit pathogen
karena cacing gelang dan pita (Trichinella
spiralis dan Taenia solium)., menjadi
contoh perilaku kotor dan menjijikan,
mempunyai sifat antara binatang jinak
dan buas, dan mempunyai homologi
dengan manusia. Disamping itu lemak
babi (shortening, gelatin, leavening, lard
dll) tidak cocok secara metabolik dengan
lemak manusia, khususnya dalam hal
pencernaannya yang sulit





Firman Allah, surat An-Nisa ayat ke 29-30:
“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan
melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam
neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. An Nisa’: 29-30).

Membunuh dirimu” memiliki beberapa pengertian, yakni:
1. Larangan kepada umat islam agar tidak membunuh sesamanya, karena umat islam itu
diibaratkan sebagai satu tubuh, jika satu bagiannya sakit maka bagian yang lainnya akan
merasakan..  
2. Larangan kepada umat islam untuk tidak melakukan bunuh diri.
3. Larangan kepada umat islam untuk tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh
Allah, karena itu dapat membinasakan dirinya sendiri.

THAYYIB / HYGIENE/WHOLESOME



NOT THOYYIB → Incl. Bad hygiene → Bisa membunuh diri manusia

Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda:
النظافةإن هللا طيب يحب الطيب نظيف يحب 

“Sesungguhnya Allah itu baik, mencintai
kebaikan. Bersih mencintai kebersihan.”



Dampak Gizi & Kesehatan terhadap Kualitas Manusia

KAJIAN THAYYIBKAJIAN HALAL



PENYEMBELIHAN HALAL DAN THAYYIB   VS  HARAM

Kajian Halal Kajian Thayib

SNI 99002; 2016 Penyembelihan Unggas Halal



PANGAN HALAL DAN THAYYIB ASAL TERNAK  
DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT 1.0 → 5.0

Masyarakat Super
cerdas 5.0 harus
dijaga diri melalui
asupan pangan
bergizi tinggi yang
dapat disediakan
oleh produk
pangan asal
peternakan &
terjaga NILAI
KEMANUSIANNYA



Masyarakat Cerdas 5.0

• Masyarakat Cerdas 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada
manusia dengan nilai-nilainya yang menyumbangkan kemajuan
ekonomi dan pemecahan problem sosial termasuk kesehatan
oleh sistem yang mengintegrasikan ruang cyber dan ruang fisik.
Ini mengembalikan sentuhan nilai kemanusiaan ke dalam
system kemajuan industry.

• Untuk menjaga manusia tetap cerdas dalam mengawal revolusi
teknologi berperikemanusiaan, dibutuhkan gizi prima yang
mencerdaskan masyarakat, antara lain: pangan asal ternak
khususnya susu dan olahan susu menjawab ebutuhan itu

• Harapan utama pada masyarakat 5.0 tidak lain hidup yang sehat
dan fungsional semakin lama



Peran Peternakan mendukung masyarakat cerdas

• Produk hasil olahan peternakan menjawab kebutuhan 7 miliard
penduduknya (Smith, 2017). Pangan mewakili kepuasan terhadap
kebutuhan vital yang tak tergantikan dan merupakan cetak dasar hidup,
dapat diterjemahkan menurut Islam adalah 5 SEHAT – 6 HALAL (Murti,
2014).

• Kecernaan dan nilai biologi protein bioaktif yang tinggi dan penyedia
protein untuk fungsi optimal organ tubuh seperti: sistem kardiovaskular,
syaraf. pencernaan dan kekebalan tubuh.

• Lemak bioaktif dalam ujud senyawa Conjugated linoleic acid bermanfaat
untuk anti diabetik, anti kanker, antiatherogenik, modulasi kekebalan tubuh
yang sedang tubuh.

• Gula laktosa unik yang ada hanya di susu, memasok gula mono, galaktosa
untuk otak yang tumbuh



• Hidrolisis laktosa akan memunculkan galaktosa yang penting bagi
transfer syaraf otak. Galaktosa, adalah sebagai substrat untuk
serebrosida, ganglioside, dan mucoproteins di otak dan system syaraf
(IDF, 2017). Senyawa itu juga mempunyai potensi theurapetik gangguan
yang berpengaruh pada fungsi otak, seperti penyakit Alzheimer dan
sindrom nefrotik.

• pemakaian mikrobia probiotik seperti Bifidobacterium sp,dan
Lactobacillus acidophilus, menjadikan susu fermentasi lebih banyak
bermanfaat bagi kesehatan peminumnya melawan kanker, yakni :
kolonisasi mikrobia health promoter ini di saluran pencernaan melawan
peran enzim azoreductase, nitroreductase penyebab kanker kolon
melalui cara menghilangkan senyawa prokanker yang ada.. Pemakaian
bahan lokal seperti talas dan kedelai, mampu menumbuhkan lebih baik
kultur bakteri probiotik itu, atau berfungsi sebagai senyawa prebiotik
(Murti, 1993, 1998; Cerdo et al.,2017).

PERAN PANGAN ASAL TERNAK: SUSU



IMPLEMENTASI KONSEP PANGAN HALAL DAN THAYYIB UNTUK MANUSIA
Merubah konsep posisi pangan peternakan di mata konsumen

Lama: posisi terakhir, tidak
mandatory

Baru: 

Posisi ke 3 dengan anjuran/ mandatory

Konsumsi rendah
Paradigma 5 SEHAT – 6 HALAL
(Tridjoko Wisnu Murti, 2013)



KETETAPAN HALAL → SERTIFIKAT HALAL
(LPPOM – MUI) (BPJPH)

Tugas LPPOM:

- Memeriksa

- Menguji halal

- Tugas Komite Ahli (sidang Internal 
para ahli) 

Tugas Komisi Fatwa MUI

- Menetapkan Halal berdasar hasil
pemeriksaan dan pengujian halal

KETETAPAN HALAL

SE
R

TI
FI

K
AT

 H
A

LA
L 

d
ar

iB
PJ

P
H


