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Pengembalian Bagaimana sikap auditor halal ?
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Kebutuhan beragama mempunyai sebab

 1.Suatu sanksi untuk prinsip moral: nilai keadilan, rasa 
malu, hak-hak, persaudaraan, persamaan, karater baik, toleransi, 
pengorbanan, bantuan bagi yang membutuhkan dan kepentingan lain. 

 2.Suatu kekuatan untuk mengeraskan semangat 
menghadapi kehidupan. Agama membekali pada manusia 
semangat untuk menghadapi tantangan dan siap menghadapi reaksi yang 
membahayakan  o leh  sebab  ha l -ha l  mengecewakan  dan  t i dak 
berpengharapan

 Oleh karena itu manusia beragama sangat tidak mungkin (sangat jarang) 
sampai pada tahap sangat menderita karena patah semangat seperti bunuh 
diri/merusak diri, depresi syaraf atau gangguan psikis yang merupakan 
produk frustasi dan rasa kekalahan. QS Yunnus 10:62

“ Ingatlah (Tidakkah), orang-orang yang dekat kepada Allah  tidak 
mempunyai kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka 
bersedih.”



 3. Menghadapi kekosongan ideologi. Manusia tidak akan dapat hidup 
dalam situasi kekosongan ideologi pada jangka waktu lama. Pemakaian narkoba adalah 
salah satu contoh kekosongan ideologi telah diisi dengan bahan destruktif. agama yang 
akan mengisi kekosongan ideologi melalui pengajaran yang sehat, dan menyelamatkan 
manusia  dari tendensi manusia melakukan tindakan absurd dan irrasional. 

 4.Bantuan terhadap kemajuan IPTEKS. Agama dengan cara pengajaran 
yang sehat  dan jelas, adalah faktor nyata kemajuan ilmu pengetahuan. Keimanan 
dalam agama memberitahukan kepada kita bahwa pengetahuan adalah tidak terbatas 
adalah sumber dari jagad raya ini, seperti seakan-akan sebuah buku sangat besar yang 
ditulis oleh Dzat Yang Maha Ahli, dimana setiap halaman, dan bahkan setiap baris 
mengandung kebenaran yang mengagetkan dan sempurna dan mendorong kepada kita 
semangat untuk mempelajari dan mengambil manfaatnya. ContohQS An Nahl (lebah): 16: 
66 “ Dan sesunguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. 
Kami memberimu minum dari pada apa yang ada diperutnya (berupa) susu yang bersih 
antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”



Surat Al Mujaadalah 58: 11
..........ALLAH meninggikan orang yang 
beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

5.Melawan deskriminasi. Agama melawan secara 
tegas dan mantap terhadap semua deskriminasi yang 
dibangun atas dasar warna (kulit), ras, klas sosial, karena 
agama memandang bahwa semua manusia adalah ciptaan 
Tuhan dan semua negara sebagai tanah tumpah/ negara 
bagi Tuhan. Menurut agama, semua makhluk hidup 
memperoleh manfaat dari cinta dan kasih Tuhan, dan 
karena itu semmua manusia adalah sama, tanpa 
deskriminasi. 

TAQWA



 Ashadu            anla      ilaha  ila   Allah
 1 2 3      4      5
 1. Ashadu           Sebuah kalimat pernyataan/proklamasi

  =  Aku bersaksi  (QS 3:64/4:74-79

   = Aku bersumpah (QS 7:172) Pengumuman

  = Aku berjanji (QS 6:162-163)

 2. Anla Sebuah kalimat penolakan

 Penolakan Yang dinyatakan dengan tegas melalui kalimat  TIDAK ADA

 3. Ilaha Yang dicintai/ dianut/ ditaati/ disembah (semua Ila kecuali…)

 = Yang dicintai (QS 2: 165)

 yang dapat menjadi Ila: Bapak, anak, istri, harta dan niaga QS 9:24

 = Yang diikuti (dianut) (QS  6: 106 )

 = Yang dithaati (QS 31 : 15 )

 = Yang disembah (QS 2:257……..tentang Fir’aun yang ingin jadi Ila)

 4. Ila sebuah penetapan yang tegas (isbat)

 5. ALLAH Tuhan Rabb, Penguasa Alam Semesta

 Nama Allah dipilih oleh Allah sendiri dan diinformasikan ke manusia lewat perantara 
malaikat Jibril, 

seperti dalam QS 20: 14: Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, Tak ada Tuhan selain 
Aku, Maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk  Mengingat Aku
 



Halal means ?

Allah itu Maha baik, hanya mau 
menerima ibadah sesembahan yang 

baik-baik (halal dan thayyib) saja



HARAM BEBERAPA HAL 
DALAM ISLAM



Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rosulullah Sholallahu Alaihi Wassalam 
juga menerangkan tentang hal tersebut:

َّللا َّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َلاَق ُهْنَع ُهللا َيِضَر َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع
ُّرلا اَهُّيَأ اَي } َلاَقَف َنيِلَسْرُمْلا ِهِب َرَمَأ اَمِب َنيِنِمْؤُمْلا َرَمَأ َهَّللا َّنِإَو اًبِّيَط اَّلِإ ُلَبْقَي اَل ٌبِّيَط َه
وُلُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي } َلاَقَو { ٌميِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب يِّنِإ اًحِلاَص اوُلَمْعاَو ِتاَبِّيَّطلا َنِم اوُلُك ُلُس
 ِءاَمَّسلا ىَلِإ ِهْيَدَي ُّدُمَي َرَبْغَأ َثَعْشَأ َرَفَّسلا ُليِطُي َلُجَّرلا َرَكَذ َّمُث { ْمُكاَنْقَزَر اَم ِتاَبِّيَط ْنِم ا
ِلَذِل ُباَجَتْسُي ىَّنَأَف ِماَرَحْلاِب َيِذُغَو ٌماَرَح ُهُسَبْلَمَو ٌماَرَح ُهُبَرْشَمَو ٌماَرَح ُهُمَعْطَمَو ِّبَر اَي ِّبَر اَي
َك

Artinya
“Sesungguhnya Allah  tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah 
memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, 
Allah berfirman: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal 
yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” Dan firmanNya yang 
lain: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami 
berikan kepadamu” Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh 
perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: 
Yaa Rabbi ! Yaa Rabbi ! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai 
dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal 
yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do’anya.”



KONSEP HALAL
Perintah di Al Baqoroh 2: 172-173



Sanksi muslim tidak mengkonsumsi hasil sembelihan



HALAL PENYEMBELIHAN DAN MANFAATNYA BAGI MANUSIA

 Halal dan haram adalah hal SERIUS dalam 
Islam

 Halal terminologi Qur’an dimaknai sebagai 
meaning ‘diijinkan, boleh diikuti atau 
disetujui  sepenuhnya,.  Halal  ket ika 
dihubungkan dengan pangan danj barang 
konsumsi lain adalah diijinkan untuk 
dikonsumsi dan digunakan oleh  kaum 
Muslims’

 Haram adalah lawan dari halal.

 Shubhah otau Mashbooh, maksudnya ragu-
ragu atau dicurigai

 Thoyyib – Good atau Wholesome (kualitas, 
keamanan, higin, bersih, bergizi, dan 
autentik )

Ada beberapa hal yang perlu 
disadari bahwa kehalalan suatu 
produk makanan itu adalah untuk 
kepentingan manusia sendiri, 
diantaranya:
 Membersihkan diri dari dzat 

tergolong tidak baik untuk 
manusia, 

 Menjaga sifat dan perilaku 
a g a r  t e t a p  b e r m a r t a b a t 
sebagai manusia dan 

 A g a r  i b a d a h n y a  d a p a t 
diterima oleh Allah SWT



Aneka kebutuhan konsumen muslim terhadap barang halal

According to the report, the Halal food sector alone will grow to a valuation of US$2.537 trillion by 
2019, up from US$795 billion in 2014, equating to 21.2 percent of global food expenditure. The top 
countries with Muslim consumer food consumption are Indonesia, with a market worth US$190 billion, 
Turkey, where the market is valued at US$168 billion, Pakistan at US$108 billion and Iran, where the 
market equates to US$97 billion based on 2013 data.



Tingkat kesulitan ketika menilai itu halal/ haram

Uncomplicated samples Complicated samples



Prinsip audit halal

Bahan dan Cara audit Tak semua bahan di analysis



Mengurangi beaya analisis  
melihat proses bisnis  suatu 

barang
(urutan penyembelihan & titik kritis haram)

Titik Kritis Haram:

1. Binatang ternak

2. Penangan pra penyembelihan

3. Pemingsanan

4. Alat-alat yg dipakai

5. Jagal

6. Kondisi penyembelihan

7. Lafal Allah

8. Penanganan pasca sembelih

Binatang Halal*1

Penanga
nan 

ternak 
dibawah 
kondisi 
manusia

wi*2Pemings
anan*3Penyem
belihan 
dengan 
pisau 

tajam*4s
aluran 

oleh 
Jagal *5 

Penyem
belihan 
di leher 

dari 
bagian 
depan 

memutu
s 3 

saluran*
6

Lafal :Bismillah 
Allahuakbar *7

Penanganan pasca  
mati*8

Penanganan karkas 
halal & pemisahan 

bagian tubuh

Pengambilan tulang

Pemotongan daging

Pengemasan dan 
pelabelan*9



Audit halal di perdagangan ?



Peran ilmuwan dalam deteksi bahan haram kompleks





Alur bisnis pembuatan kopi/~ kakao cara basah
(kombinasi audit halal manajemen dan teknis laboratorium/ kepakaran)



Titik Kritis Pengeringan kopi Titik kritis fermentasi buah



Beberapa hal yang perlu diwaspadai HARAM



Ang ciu atau arak masak  Arak khas China ini dibuat 
dar i  fermentas i  beras 
dengan warna kemerahan 
dan beraroma a lkohol 
y a n g  s a n g a t  t a j a m . 
Rasanya sedikit asam dan 
manis .  Angc iu  banyak 
dipakai untuk memasak 
seafood atau ayam dalam 
hidangan China.

Untuk mengganti angciu, kamu bisa memakai kecap 
asin yang dicampur dengan air jeruk limau atau lemon 
hingga agak encer









Pengobatan  Insulin





Hydantoin, or glycolylurea, is a heterocyclic organic compound with 
the formula CH2C(O)NHC(O)NH. It is a colorless solid that arises from 
the reaction of glycolic acid and urea



2. Deteksi Pig Bristle Brush

 A typical bristle

 has a definite taper, being 
thicker at the butt, or 
root,end and becoming 
gradually thinner toward 
the tip.

 Near the tip end the bristle 
becomes furcated, often 
dividing into several 
branches, to form the flag.

PECAH



Alat bantu uji authentikasi barang haram : Xema Kit-FTIR

Deteksi  Kuas bulu babi, kuas kue Hilda 
dan Kuas cat Tembok (oleh Dr Yatri) Penggunaan FTIR (Prof Abdul Rahman dkk)



ALAT DETEKSI BAHAN HARAM

Electrical nose Dr Kuwat Sensor Rasa Dr Kuwat



Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh umatnya untuk berobat dan pada saat yang 
sama, beliau melarang umatnya berobat dengan barang haram. Beliau pernah ditanya 
tentang pengobatan menggunakan khamr, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ٌءاَد ُهَّنِكَلَو ،ٍءاَوَدِب َسْيَل ُهَّنِإ
“Khamr itu penyakit dan bukan obat.” (HR. Muslim 1984, 
Turmudzi 2046, dan yang lainnya) 

Juga disebutkan dalam hadis lain dari Abu Darda’ radhiyallahu ‘anhu,

ٍماَرَحِب اْوَواَدَت اَلَو اْوَواَدَتَف ًءاَوَد ٍءاَد ِّلُكِل َلَعَجَو ،َءاَوَّدلاَو َءاَّدلا َلَزْنَأ َهَّللا َّنِإ
“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Dan Allah menetapkan untuk 
setiap penyakit ada obatnya. Karena itu, carilah obat itu dan jangan berobat dengan yang 
haram.” (HR. Abu Daud 3874 dan dinilai dhaif oleh sebagian ulama).



Barang guna asal babi


