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Sanksi Pelanggaran Hak Cipta 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 

Ketentuan Pidana 
Pasal 113 
1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 
(seratus juta rupiah).  

2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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Prakata 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Segala Puji bagi Allah, Rabb yang telah mengajar manusia dengan 

“Pena”, mengajarkan apa saja yang tidak diketahui. Shalawat dan salam atas 

sosok yang paling representatif untuk di jadikan panutan kehidupan yakni 

Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam, kepada para sahabat, 

keluarganya juga mereka yang istiqamah pada metodologiNya hingga akhir 

nanti.  

Buku ini berjudul: Manajemen Penyembelihan Sistem Halal 

Produk Ayam Potong. Buku yang merupakan luaran dari Penelitian ini 

untuk meningkatkan kesadaran halal dan manajemen potensi halal dimana 

akan menghasilkan produk ayam potong yang berkualitas, sehat, aman dan 

halal. Buku ini merupakan salah satu out put dari penelitian Unggulan 

Perguruan Tinggi yang dibiayai oleh Kemenristek – Dikti. Terima kasih 

kepada Kemenristek Dikti, yang telah memberikan pendanaan dalam 

Penelitian tersebut dengan pendanaan multi year sejak tahun 2017 (selama 3 

tahun) 

Semoga Buku ini bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat secara 

umum. Penulis memohon kearifan pembaca untuk memakluminya atas 

kekurangan dan kekeliruan. Akhirnya saran konstruktif senantiasa kami nanti 

dan harapkan, semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya, Isyhadu bianna 

muslimun. 

Wallahu waliyyut Taufik Wal Hidayah 

 

Makassar, 7 Oktober 2018 

Ketua Tim Peneliti, 

Muhammad Nusran 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

Indonesia harus memiliki pedoman standar kesejahteran hewan untuk 

pemotongan ayam unggas. Saat ini sudah tertuang dalam Undang-

Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

Bab Kesejahteraan hewan dan perlu dilanjutkan dalam sistem sertifikasi 

dan implementasinya 

(Yudi Prastowo, 2004).  

 

1.1 Latar Belakang  

Aspek Halal telah menjadi tren global dan kebutuhan masyarakat dunia. 

Tidak hanya untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, 

tetapi juga oleh Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (LPPOM 

MUI, 2013). Kini, Halal juga menjadi salah satu hal yang penting dalam 

perdagangan makanan, obat-obatan dan kosmetik antar negara. (LPPOM 

MUI,2014). Harus ada regulasi untuk menjamin bahwa produk yang 

didistribusikan di dunia adalah halal. Indonesia merupakan potensi pasar 

halal ke depan. Indonesia memiliki sumber daya atau kemampuan, 

kapasitas dan potensi untuk pusat halal dunia.Maka sistem sertifikasi 

halal menjadi sebuah keharusan yang diharapkan untuk melindungi baik 

dalam aspek keselamatan dan kehalalan (LPPOM MUI,2014).  

Model kebijakan Sertifikasi Halal yang diharapkan ke depan, 

yakni membuat sistem yang bisa mengatasi secara cepat metode 

sertifikasi Halal tersebut. Masalah Penelitian pada produk ayam potong 

telah menjadi produk yang dikomsumsi oleh banyak kalangan. 

Rendahnya tingkat jaminan halal bagi produk ayam potong dalam 

praktek di masyarakat, menyebabkan kualitas ayam potong menjadi 

rendah. Mulai dari sistem pemotongan yang tidak sesuai syariat Islam, 
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penanganan paska pemotongan, kasus oplosan daging, atau beredarnya 

produk ayam “tiren” (mati kemarin) alias ayam bangkai akan menjadi 

daftar panjang perlunya produk ayam potong diteliti, maka permasalahan 

yang ada adalah : 1). Belum maksimalnya tindakan edukasi terhadap 

sistem pemotongan di sentra-sentra pemotongan Ayam / Unggas di kota 

Makassar 2). Masih meragukan nya produk ayam potong yang beredar di 

masyarakat. 3). Belum adanya kebijakan yang mendukung secara penuh 

dari Pemerintah dan para pengambil kebijakan tentang penanganan 

produk ayam potong ini  

Indonesia harus memiliki pedoman standar kesejahteran hewan 

untuk pemotongan ayam unggas. Saat ini sudah tertuang dalam Undang-

Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

Bab Kesejahteraan hewan dan perlu dilanjutkan dalam sistem sertifikasi 

dan implementasinya (Yudi Prastowo, 2004).  

Kebutuhan masyarakat khususnya konsumen rumah tangga saat ini 

dipenuhi oleh pasar tradisional yang dipasok oleh pemotong ayam 

tradisional dengan kualitas karkas ayam sangat beragam. Keragaman 

kualitas karkas disebabkan karena pemotong ayam belum sepenuhnya 

memahami prosedur ataupun teknik dalam penangkapan, pengangkutan 

dan pemotongan. Salah satu bagian penting dalam proses pemotongan 

ayam adalah saat pemotongan perlakuan kasar, penirisan darah kurang 

sempuma, pencabutan bulu kurang bersih atau pencucian kurang bersih. 

Kerusakan selama proses pemotongan sebesar 10-20 dan kerusakan 

karkas sebesar 90 akibat memar atau tulang patah (Abubakar,1992). 

Pada proses penyembelihan manual, perawatan ketajaman pisau 

seharusnya selalu dipantau sehingga dapat memotong hewan dengan baik 

dalam hal ini kepastian kematian ayam dapat dipercepat. Selain itu perlu 

dilakukan pemeriksaan pembuluh darah di daerah leher untuk 

memastikan bahwa arteri carotid telah ikut terpotong atau belum. Hal ini 

dimaksudkan supaya ayam tidak tersiksa. Dalam prakteknya tidaklah 

mudah, apakah ayam unggas tersebut masih terdiam pingsan atau betul-

betul sudah mati karena pisau. Perlu kehati-hatian bagi operator dalam 

pemeriksaan terhadap kepastian, apakah kematian ayam unggas karena 

tersembelih atau karena dimasukkan ke dalam air panas pada proses 

pencabutan bulu. Kepastian arteri carotid terputus tersebut ditujukan agar 



 

-- 3 -- 
 

 Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong 

suplai oksigen ke otak ikut terputus, sehingga ayam unggas mati tidak 

tersiksa. Dari sisi sya’ri Islam disyaratkan terputusnya 3 (tiga) saluran 

yaitu: saluran darah jugularis pembuluh darah balik, arteri carotid 

pembuluh darah keluar dari jantung, saluran pernafasan dan saluran 

makanan. Produk ayam potong telah menjadi produk yang dikomsumsi 

oleh banyak kalangan. Rendahnya tingkat jaminan halal bagi produk 

ayam potong dalam praktek di masyarakat, menyebabkan kualitas ayam 

potong menjadi rendah. Mulai dari sistem pemotongan yang tidak sesuai 

syariat Islam, penanganan paska pemotongan, kasus oplosan daging, atau 

beredarnya produk ayam “tiren” (mati kemarin) alias ayam bangkai akan 

menjadi daftar panjang perlunya produk ayam potong diteliti (Nusran, 

2016). 

Model kebijakan Sertifikasi Halal yang diharapkan ke depan, yakni 

membuat sistem yang bisa mengatasi secara cepat metode sertifikasi 

Halal tersebut. Masalah Penelitian pada produk ayam potong telah 

menjadi produk yang dikomsumsi oleh banyak kalangan. Rendahnya 

tingkat jaminan halal bagi produk ayam potong dalam praktek di 

masyarakat, menyebabkan kualitas ayam potong menjadi rendah. Mulai 

dari sistem pemotongan yang tidak sesuai syariat Islam, penanganan 

paska pemotongan, kasus oplosan daging, atau beredarnya produk ayam 

“tiren” (mati kemarin) alias ayam bangkai akan menjadi daftar panjang 

perlunya produk ayam potong diteliti, maka permasalahan yang ada 

adalah : 1).Belum maksimalnya tindakan edukasi terhadap sistem 

pemotongan di sentra-sentra pemotongan Ayam / Unggas di kota 

Makassar 2).Masih meragukan nya produk ayam potong yang beredar di 

masyarakat. 3). Belum adanya kebijakan yang mendukung secara penuh 

dari Pemerintah dan para pengambil kebijakan tentang penanganan 

produk ayam potong ini. Pedoman dan sistem penyembelihan hewan dan 

unggas/ayam yang di praktekkan di masyarakat untuk di eraborasi 

dengan sistem penyembelihan secara syar’i atau dengan penyembelihan 

sistem halal. 

Animal welfare in muslim way,untuk kualitas daging dan 

keunggulan muslim Syariah sloughtering bagi kesehatan. Sekalian 

konfirmasi, apakah proses aging pada daging yang di terapkan di luar 

secara kualitas dagingnya akan sama jika hewan di sembelih secara syar'i 
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?. ini terkait dengan bidang teknologi hasil ternak. Kalau yang dimaksud 

pemotongan diluar negeri adalah yang di stunning sedangkan yang syar'i 

adalah yang non stunning, dari sejumlah jurnal tidak ada perbedaan 

signifikan terkait komposisi kimia dan sifat fisik dagingnya 

 

1.2 Urgensi Juleha 

Dibutuhkan jumlah Juleha (Juru Sembelih Halal) dengan 

memperbanyak pelatihan, edukasi dan sertifikasi. Produk ayam Potong 

adalah produk yang sangat dubutukan bagi pemenuhan kebutuhan 

protein masyarakat karena berkaitan komsumsi setiap hari masyarakat. 

Maka urgensi penelitian ini menjadi penting karena menyangkut hajat 

orang banyak, dikaitkan dengan kualitas ayam potong, segi kesehatan, 

aman dan segi kehalalannya. Karena berdasarkan data penelitian yang 

lalu (Hasil Penelitian tahun ke-1 dan tahun ke-2 dari 3 tahun rencana 

Penelitian) didapatkan data seperti pada table 1. Bahwa di sejumlah RPA, 

ditemukan bahwa hanya sekitar 20 RPA yang memiliki sertifikat Halal 

dari LPPOM MUI (Tabel 1), RPA lainnya bersifat ilegal. Artinya bahwa 

untuk menangani kebutuhan ayam potong di Makassar sekitar 45.000 

ekor per hari, dibutuhkan berapa Juleha (juru sembelih Halal) yang sudah 

memiliki sertifikat sebagai penyembelih. Untuk RPA dari tahun 2015-

2017, datanya sekitar 18 - 20 RPA. Sedangkan untuk Juleha (Juru 

sembelih Halal) yang sudah di training oleh LPPOM MUI sebanyak 50 - 

60 orang. Kemampuan Juleha untuk menyembelih ayam sekitar 150 ekor 

per hari, sedang kebutuhan ayam potong di Makassar sebesar 45.000 ekor 

per hari, berarti hanya sekitar 7500 – 9.000 ekor per hari, masih sangat 

jauh dari harapan, maka juru sembelih ilegal yg ada di pasar-pasar itu 

sekitar 240 orang yang akan di training untuk memenuhi daging ayam 

potong yang halal. Maka pentingnya penelitian ini adalah perlunya ada 

informasi yang jelas dari pemerintah dan juga produsen akan kehalalan 

dari produk ayam potong tersebut sehingga layak untuk di 

komsumsi.Juga faktor kesahihan dari cara pemotongannya, karena akan 

menetukan kualitas dan kehalalan dari produk ayam potong. Disamping 

itu dengan penelitian ini akan kita dapatkan pemetaan (maping) dari 

sentra-sentra penyembelihan dan sertifikasi para penyembelihnya, 

sehingga masyarakat yang dominan muslim akan merasakan ketenangan 
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dalam mengkomsumsi produk ayam potong. Dan Sistem Rumah 

pemotongan harus memiliki prosedur tertulis untuk menjamin 

ketelusuran produk ayam potong bersertifikat halal. Sistem ini harus 

dapat dibuktikan bahwa produk ayam potong dihasilkan dari hewan 

halal, dipotong dengan metode halal yang tepat, di fasilitas pemotongan 

yang sesuai dengan persyaratan halal. 
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BAB 2  
PENYEMBELIHAN HALAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

Penyembelihan yang dilakukan pada momen hari Raya Idul Adha adalah 

suatu usaha untuk mematikan hewan dengan cara mengeluarkan 

darahnya sehingga menjadi halal dagingnya, yang mana dilakukan 

dengan Thayyib (baik) dan Tatmim (sempurna). Dilakukan di antara 

Dzabh (ujung leher) dan Nahr (pangkal leher; biasanya pada unta). 

(Nusran, 2017) 

 

Permasalah produk ayam Potong dimana- mana menjadi hal yang serius, 

karena berkaitan komsumsi setiap hari masyarakat. Maka urgensi penelitian 

ini menjadi sangat penting karena menyangkut hajat orang banyak, dikaitkan 

dengan kualitas ayam potong, segi kesehatan, aman dan segi kehalalannya. 

 Bahwa di sejumlah RPA, ditemukan bahwa hanya sekitar 20 RPA 

yang memiliki sertifikat Halal dari LPPOM MUI (Tabel 1), RPA lainnya 

bersifat ilegal. Artinya bahwa untuk menangani kebutuhan ayam potong di 

Makassar sekitar 45.000 ekor per hari, dibutuhkan sejumlah Juleha (juru 

sembelih Halal) yang sudah memiliki sertifikat sebagai penyembelih. Untuk 

RPA dari tahun 2015-2017, datanya sekitar 18 - 20 RPA. Sedangkan untuk 

Juleha (Juru sembelih Halal) yang sudah di training oleh LPPOM MUI 

sebanyak 50 - 60 orang. Kemampuan Juleha untuk menyembelih ayam sekitar 

150 ekor per hari, sedang kebutuhan ayam potong di Makassar sebesar 45.000 

ekor per hari, berarti hanya sekitar 7500 – 9.000 ekor per hari, masih sangat 

jauh dari harapan, maka juru sembelih ilegal yg ada di pasar-pasar itu sekitar 

240 orang yang akan di training untuk memenuhi daging ayam potong yang 

halal. Maka pentingnya penelitian ini adalah perlunya ada informasi yang jelas 

dari pemerintah dan juga produsen akan kehalalan dari produk ayam potong 

tersebut sehingga layak untuk di komsumsi. Juga faktor kesahihan dari cara 

pemotongannya, karena akan menetukan kualitas dan kehalalan dari produk 

ayam potong. Disamping itu dengan penelitian ini akan kita dapatkan 

pemetaan (maping) dari sentra-sentra penyembelihan dan sertifikasi para 



 

-- 7 -- 
 

 Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong 

penyembelihnya, sehingga masyarakat yang dominan muslim akan merasakan 

ketenangan dalam mengkomsumsi produk ayam potong. Dan Sistem Rumah 

pemotongan harus memiliki prosedur tertulis untuk menjamin ketelusuran 

produk ayam potong bersertifikat halal. Sistem ini harus dapat dibuktikan 

bahwa produk ayam potong dihasilkan dari hewan halal, dipotong dengan 

metode halal yang tepat, di fasilitas pemotongan yang sesuai dengan 

persyaratan halal. 

 

2.1 Penyembelihan sistim Halal pada Ayam 

Penyembelihan adalah Kegiatan mematikan hewan hingga 

tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mangacu 

pada kaidah kesejahteraan hewan (kesrawan) dan syariah agama Islam. 

Standar ini menetapkan persyaratan dan prosedur dalam 

manajemen pembelian, pra-penyembelian, penyembelian, pasca 

penyembelian, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, transportasi, 

fasilitas, higiene dan sanitasi pada proses produksi daging unggas halal 

termasuk produk samping di rumah potong hewan unggas. (BSN, 2016).  

Sementara itu, Nusran (2017) dalam tulisan Sadar Halal pada 

koran Amanah edisi Kamis tanggal 7 September 2017 menyatakan 

bahwa Penyembelihan yang dilakukan pada momen hari Raya Idul Adha 

adalah suatu usaha untuk mematikan hewan dengan cara mengeluarkan 

darahnya sehingga menjadi halal dagingnya, yang mana dilakukan 

dengan Thayyib (baik) dan Tatmim (sempurna). Dilakukan di antara 

Dzabh (ujung leher) dan Nahr (pangkal leher; biasanya pada unta).  

 

Asas-asas dalam Penerapan Sistem Manajemen Halal  

Asas – asas yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen 

Halal meliputi : asas perlindungan konsumen, asas keadilan, kepastian, 

akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas 

dan kesinambungan. Asas tersebut akan menjamin sistem Manajemen 

Halal dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan. 

(BSN, 2016) 
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RPH-U adalah Rumah pemotongan hewan unggas adalah 

kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang 

memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan 

sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat 

umum.(BSN, 2016) selanjutnya dalam laporan ini dituliskan dengan 

istilah RPA (Rumah Potong Ayam) 

Unggas potong adalah setiap jenis burung yang diternakkan dan 

dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, kalkun, angsa, 

burung dara dan burung puyuh. Karkas unggas adalah Bagian tubuh 

unggas setelah dilakukan penyembelihan, pencabutan bulu dan 

pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa kepala-leher, dan atau 

kaki mulai dari tarsus, dan atau paru-paru dan ginjal. Sedangkan istilah 

Juru sembelih hewan adalah Orang yang melakukan penyembelihan 

unggas dan telah memenuhi persyaratan perundangan (BSN, 2016). 

Yang selanjutnya ada dikenal dengan istilah Juleha (Juru sembelih Halal) 

yakni bagian juru sembelih yang telah memiliki sertifikat sebagai juru 

sembelih berdasarkan syariat Islam. 

Lebih lanjut BSN (2016) menjelaskan bahwa setiap peristiwa 

penyembelihan harus ada Penyedia halal yakni Orang yang bertanggung 

jawab pada kehalalan proses pemotongan unggas. 

 

2.2 Penerapan Sistem Manajemen Halal  

Persyaratan sebuah organisasi harus menetapkan SNI 99001 

sistem Manajemen halal. Organisasi harus memiliki komitmen dalam 

menerapkan sistem jaminan halal dalam setiap tahapan prosesnya 

meliputi pembelian, penerimaan, pra-penyembelihan, penyembelihan, 

pasca penyembelihan, pengemasan, pelabelan, penyimanan, transportasi, 

fasilitas, higienis dan sanitasi pada proses produksi daging unggas halal 

termasuk produk samping di rumah potong hewan unggas. Organisasi 

harus memastikan bahwa lokasi bangunan, sumber daya manusia, dan 

fasilitas/alat proses pemotongan dirancang untuk pemotongan unggas 

halal dan wajib dipisahkan dari lokasi, bangunan, sumber daya manusia 

dan fasilitas/alat proses pemotongan yang tidak halal sesuai peraturan 

perundangan. Organisasi harus memastikan adanya prosedur penanganan 
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unggas mati dan karkas unggas yang tidak memenuhi halal tidak 

bercampur rantai produk halal. (BSN, 2016).  

 

2.3 Alur Proses Penyembelihan Halal di RPA 

Organisasi harus memahami dan memastikan titik kritis halal 

dalam alur proses pemotongan unggas untuk tujuan menjamin kehalalan, 

mengontrol kualitas dan menjamin ketertelusuran. Berikut ini bagan alir 

dari prosesPenyembelihan ayam/unggas 

 

Gambar 1. Diagram alir Proses Penyembelihan Ayam/Unggas 

 

BSN (2016) menyatakan bahwa Organisasi harus memastikan 

bahwa semua tahap proses penyembelihan telah memenuhi syariat islam 

dan berada di bawah pengawasan penyedia halal. Jika ditemukan 

penyembelihan yang tidak memenuhi persyaratan, penyedia halal harus 

memisahkan sebagai produk yang tidak halal. Begitu pula dari segi 

pakan, Organisasi harus memastikan bahwa pakan yang diberikan pada 



 

-- 10 -- 

 Muhammad Nusran 

unggas memenuhi persyaratan halal sesuai peraturan perundangan. 

Unggas yang diperbolehkan disembelih adalah unggas yang diberi pakan 

selain babi dan turunannya. Berdasarkan Pedoman Umum Penggunaan 

Term Halal (CAC / GL 24-1997 1) dikeluarkan oleh Sekretariat Bersama 

FAO / WHO Food Programme Standard (1999), makanan halal 

didefinisikan sebagai makanan yang di izinkan di bawah hukum Islam 

dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 1. Terdiri dari apa saja 

yang dianggap sah menurut Hukum Islam, 2. Disiapkan, diproses, 

diangkut atau disimpan menggunakan alat atau fasilitas yang bebas dari 

sesuatu yang melanggar hukum sesuai dengan hukum Islam. 3. Dalam 

proses persiapan, transportasi pengolahan, atau penyimpanan berada di 

kontak langsung dengan makanan, makanan halal dapat disiapkan, 

diproses atau disimpan dalam bagian yang berbeda atau garis dalam 

lokasi yang sama dengan makanan non-halal yang diproduksi, langkah-

langkah perlu diambil untuk mencegah kontak antara makanan halal dan 

non-halal. (LPPOM MUI, 2014). Pemotongan mekanik yang 

dilaksanakan di sebuah Pabrik atau Rumah Potong hewan harus 

mengikuti sejumlah aturan seperti membaca Bismillahi Allahu Akbar 

atau Bismillahir Rahmaanir Rahiim ketika menekan tombol mesin. 

Ulangi lagi pembacaan tersebut jika mesin dimatikan, 3 saraf harus 

dipotong, yaitu 1. pembuluh Darah Sisi kiri Dan Kanan (Vena jugularis 

dan arteri karotis), 2. Saluran Makan (Eshophagus), 3. Saluran nafas 

(Trachea). Pemotongan harus dilakukan dalam satu langkah cepat, dari 

sisi depan tanpa memotong tulang. Metode pemotongan harus divalidasi 

dan diverifikasi untuk menjamin persyaratan tersebut di atas.  

 

2.4 Model Sistem Dinamik dalam Penyembelihan Ayam 

 Model merupakan suatu representasi dari sistem. Representasi dapat 

berbentuk scaled-down version, pictorial, verbal, schematic maupun 

simbol -simbol abstrak (formulasi matematik) yang dikenal dengan model 

matematik. Jika model yang diformulasikan sederhana maka solusinya 

cukup diperoleh secara analitis (disebut model analitik), tetapi jika sangat 

kompleks, solusinya harus menggunakan teknik komputasi numeris 

(disebut dengan model simulasi). Dari sistem yang sama dapat dibangun 

model yang sederhana sampai model yang kompleks tergantung pada 



 

-- 11 -- 
 

 Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong 

persepsi, kemampuan, dan sudut pandang analis/peneliti sistem yang 

bersangkutan. (Kusumanigtyas, 2011). 

Berikut ini Bagan Proses Pemodelan Sistem yang akan di jalankan 

mulai dari identifikasi Masalah, membuat formulasi model, menjalankan 

simulasi yang sudah di running. Setelah itu, di uji dengan validitas, jika 

semua sistem berjalan dengan baik, maka selanjutnya dapat di 

implementasikan dan dari hasil implementasi tersebut dapat digunakan 

sebagai penentu kebijakan oleh pengembil kebijakan. Bagan tersebut 

seperti terlihat pada gambar 2 

 

Bagan Proses Simulasi Sistim  

 

Gambar 2. Bagan Proses Simulasi Sistim 
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Dalam Sistem Dinamik, Objek yang dimodelkan dalam metode 

sistem dinamik adalah struktur informasi sistem. Model tersebut berisi 

faktor dan sumber informasi, dan jaringan aliran informasi yang 

menghubungkan keduanya. Sebagai analog fisik, sumber informasi 

adalah suatu gudang sedangkan keputusan adalah aliran yang masuk ke 

dalam atau ke luar dari gudang. Dalam analogi matematik, gudang 

dinyatakan sebagai variable keadaan,sedangkan keputusan merupakan 

turunan variable keadaan tersebut (Muhammadi et.al, 2001). Pemodelan 

adalah proses pemetaan masalah yang berasal dari dunia nyata ke dalam 

dunia model, pemodelan juga dapat diartikan sebagai penyederhanaan 

atas dunia nyata. Tasrif (2005) menyebutkan bahwa perilaku atau 

dinamika adalah perubahan suatu variabel terhadap waktu berupa 

besaran, nilai dan angka dalam suatu kurun waktu tertentu.Sistem 

dinamis sangat efektif digunakan pada sistem yang membutuhkan tingkat 

pengelolaan akan data yang banyak dengan baik. Dengan fleksibilitas 

yang dimiliki maka hal ini akan membantu dalam melakukan proses 

formulasi model, penentuan batasan model, validasi model, analisis 

kebijakan, serta penerapan model. (Maani, Cavana, 2000). Bentuk model 

Sistem Dinamis yang merepresentasikan struktur diagram umpan balik 

adalah diagram sebab-akibat atau yang biasa dikenal dengan Causal 

Loop Diagram. (Sushil, 1993). Untuk dapat menerapkan metode Sistem 

Dinamik telah dilakukan penelitian tentang model kebijakan sertifikasi 

halal dengan menggunakan pendekatan simulasi sistem dinamik 

(Nusran, 2015). Dari sejumlah tulisan yang di publikasi dalam tulisan 

Pentingnya Gerakan Sadar Halal (Nusran, 2016) dan sejumlah presentasi 

di seminar Nasional maupun Internasional (Nusran 2015) dan (Nusran 

2015) tentang isu dan kebijakan halal seperti di laksanakan di Halal 

Centre Univeritas Muslim Indonesia di Makassar tahun 2013 dan yang 

dilaksanakan oleh LPPOM MUI masing-masing pada First 

Symposium(2014) dan Second Halal Symposium (2015), ternyata bahwa 

tingkat kesadaran halal masih sangat rendah. Olenya itu Sosialisasi Halal 

Harus Ditingkatkan (Jamaran, 2011). 
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BAB 3 
PERANCANGAN PISAU JULEHA 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

setiap rancangan desain harus selalu memikirkan kepentingan manusia, 

yakni perihal keselamatan, kesehatan, keamanan maupun kenyamanan. 

Sama seperti yang diungkapkan 

(Sritomo,2000) 

 

3.1 Prinsip-prinsip Ergonomi dalam perancangan produk  

1. Definisi 

Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata yaitu 

ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum (Kroemer, 

2001). Penulis lainnya mendefinisikan ergonomi sebagai berikut. 

Ergonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari manusia 

dalam kaitannya dengan pekerjaannya (Wignjosoebroto) 

Ergonomi merupakan aplikasi prinsip keilmuan, metode dan 

data yang didapatkan dari disiplin ilmu yang bervariasi untuk 

membangun suatu sistem keteknikan dimana manusia terkait 

didalamnya (Kroemer & Kroemer, 2001) 

Dari dua definisi diatas, terdapat beberapa kata kunci. Pertama, 

terdapat kata “manusia”. Seperti diketahui bahwa dalam ergonomi, 

aspek manusia mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan pada 

perancangan peralatan maupun perancangan sistem kerja, aspek 

manusia menjadi faktor yang dipertimbangkan. Kata kunci kedua 

yaitu “pekerjaan”. Dalam ergonomi, dibicarakan tentang bagaimana 

manusia berinteraksi dengan pekerjaannya. Oleh karena itu sama 

seperti manusia, pekerjaan juga merupakan faktor yang 

dipertimbangkan. Kata kunci selanjutnya yaitu menggunakan displin 

ilmu yang beragam. Pengkajian suatu permasalahan dengan 
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menggunakan ilmu ergonomi tidak lepas dari disiplin ilmu lain yang 

terkait. Menurut Kroemer & Kroemer (2001)  

Terdapat beberapa disiplin ilmu yang dapat digunakan dalam 

pengkajian permasalahan dengan menggunakan ilmu ergonomi 

diantaranya yaitu Psikologi, Anthropometri, Fisiologi, Biomekanik, 

Ilmu kognitif dan Ilmu keteknikan terkait sistem industri. Lebih dari 

pada disiplin ilmu yang telah disebutkan, tidak menutup kemungkinan 

digunakannya disiplin ilmu lainnya dalam pengkajian permasalahan 

melalui ilmu ergonomi. 

Dengan mengacu pada dua definisi ergonomi diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam ergonomi dikaji hal-hal terkait 

dengan manusia dalam hubungannya/interaksinya dengan pekerjaan 

dimana kajian ini melibatkan disiplin ilmu lainnya seperti 

Anthropometri, Fisiologi, Biomekanik dan disiplin ilmu lainnya. 

Menurut Irawan, Iwan (2009), Ergonomi merupakan suatu 

cabang ilmu yang secara sistematis memanfaatkan informasi-

informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia 

untuk merancang sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja 

pada sistem itu dengan baik yaitu mencapai tujuan yang diinginkan 

melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, nyaman, sehat dan efisien.  

Ergonomi dapat didefinisikan melalui pendekatan yang lebih 

komprehensif dan membaginya atas tiga pokok pendekatan yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Fokus utama, yaitu mempertimbangkan manusia dalam 

perancangan benda,prosedur kerja dan lingkungan kerja. Fokus 

dari ergonomi adalah manusiadan interaksinya dengan produk, 

peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan dari pekerjaan 

sehari-hari. Penekanannya terdapat pada factor manusia, tidak 

seperti dalam ilmu-ilmu teknik yang lebih menekankan pada 

pertimbangan faktor-faktor teknis. 

(2) Ergonomi mempunyai 2 tujuan utama, yaitu meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan dan aktivitas-aktivitas 

yang lain serta meningkatkan nilai-nilai tertentu yang diinginkan 

dari pekerjaan tersebut, termasuk memperbaiki keamanan, 
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mengurangi kelelahan dan stress, meningkatkan kenyamanan, 

penerimaan pengguna yang lebih besar, meningkatkan kepuasan 

kerja dan memperbaiki kualitas hidup. 

(3) Pendekatan utama, yaitu aplikasi sistematik dari informasi yang 

relevan tentang kemampuan, keterbatasan, karakteristik, motivasi 

manusia, perilaku manusia terhadap desain produk dan prosedur 

yang digunakan serta lingkungan tempat menggunakannya. 

Pada ilmu ergonomi, manusia dipandang sebagai adalah satu 

komponen sentral dalam suatu sistem kerja, disamping komponen-

komponen bahan, mesin, dan peralatan kerja serta lingkungan 

kerjanya. Dengan demikian manusia berperan sebagai perencana, 

perancang, sekaligus sebagai pengendali sistem kerja tersebut. 

Inti dari ergonomi adalah suatu prinsip fitting the task to the 

man, yang artinya adalah pekerjaan harus disesuaikan dengan 

kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Hal ini 

berarti dalam merancang suatu jenis pekerjaan, perlu diperhitungkan 

faktor-faktor yang menjadi kelebihan dan keterbatasan manusia 

sebagai pelaku kerja. 

2. Bidang Kajian Ergonomi 

Pada penerapan ergonomi, diperlukan informasi yang lengkap 

mengenai kemampuan manusia dengan segala keterbatasannya. Salah 

satu usaha untuk mendapatkan informasi tersebut adalah dengan 

melakukan penyelidikan-penyelidikan. Berkaitan dengan bidang 

penyelidikan yang dilakukan, ergonomi dikelompokkan atas 4 bidang 

penyelidikan, yaitu : 

(1) Penyelidikan tentang tampilan (display) 

Tampilan (display) adalah suatu perangkat antara (interface) yang 

menyajikan informasi tentang keadaaan lingkungan dan kemudian 

mengkomunikasikannya pada manusia dalam bentuk tanda-tanda, 

angka-angka, lambang dan sebagainya. Informasi tersebut dapat 

disajikan dalam bentuk dinamis yang menggambarkan perubahan 

menurut waktu sesuai dengan variabelnya, misalnya speedometer. 
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(2) Penyelidikan tentang kekuatan fisik manusia  

Penyelidikan tentang kekuatan fisik manusia dilakukan ketika 

manusia mulai melakukan aktivitas kerja dan kemudian dipelajari 

cara mengukur aktivitas-aktivitas tersebut. Penyelidikan ini juga 

mempelajari perancangan objek serta peralatan yang sesuai dengan 

kemampuan fisik manusia pada saat melakukan aktivitasnya. 

(3) Penyelidikan tentang ukuran tempat kerja 

Penyelidikan tentang ukuran tempat kerja bertujuan untuk 

mendapatkan rancangan tempat kerja yang sesuai dengan ukuran 

(dimensi) tubuh manusia, agar diperoleh tempat kerja yang baik 

yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. 

(4) Penyelidikan tentang lingkungan kerja 

Penyelidikan tentang lingkungan kerja meliputi kondisi fisik 

tempat kerja dan fasilitas kerja, seperti pengaturan cahaya, 

kebisingan, temperatur, getaran, dan lain-lain yang dianggap dapat 

mempengaruhi tingkah laku manusia. 

3. Anthropometri 

Istilah Anthropometri berasal dari kata “anthro” yang berarti 

manusia dan “metri” yang berarti ukuran. Dengan demikian 

anthropometri memiliki arti telaah tentang ukuran tubuh manusia dan 

mengupayakan evaluasi untuk melaksanakan kegiatannya dengan 

mudah dan gerakan-gerakan yang sederhana. 

Anthropometri adalah satu kumpulan data numerik yang 

berubungan dengan karakteristik fisik ukuran tubuh manusia dan 

bentuk serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah 

desain. Data anthropometri berguna untuk perancangan berbagai 

peralatan agar dapat digunakan secara optimal dan pemakai dapat 

bekerja dengan aman dan nyaman. Meskipun demikian, dalam proses 

pengukuran tersebut akan ditemui berbagai kesulitan, misalnya karena 

adanya variasi dalam pengukuran oleh beberapa faktor antara lain: 

(1) Umur 
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Pada umumnya dimensi tubuh meningkat mulai dari lahir sampai 

sekitar usia duapuluhan. Manusia akan mulai menyusut 

ketinggiannya (shrink) sekitar usia empat puluh tahun. 

(2) Jenis kelamin 

Dimensi tubuh antara pria dan wanita memiliki perbedaan-

perbedaan. Pada umumnya pria memiliki dimensi tubuh yang 

lebih besar daripada wanita, kecuali pada bagian pinggul dan 

paha. 

(3) Posisi tubuh 

Sikap (posture) akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Oleh 

karena itu dalam suatu penelitian harus dipakai posisi standar. 

(4) Cara berpakaian 

Pakaian menambah ukuran tubuh sehingga dalam merancang area 

kerja harus disesuaikan dengan pakaian yang digunakan. 

(5) Suku/bangsa (ethnic) 

Setiap suku, bangsa, ataupun ethnic mempunyai karakteristik 

fisik yang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Disebabkan 

karena banyaknya keragaman ukuran manusia, untuk 

memecahkan masalah tersebut maka kebanyakan data 

anthropometri disajikan dalam bentuk persentil. Untuk tujuan 

penelitian, suatu populasi dibagi-bagi berdasarkan kategori-

kategori dengan jumlah keseluruhan 100% dan diurutkan mulai 

dari populasi yang terkecil hingga yang terbesar berkaitan dengan 

beberapa pengukuran tubuh tertentu. 

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi variabilitas ukuran 

tubuh manusia seperti : 

(1) Cacat tubuh, dimana data anthropometri disini akan diperlukan 

untuk perancangan produk bagi orang-orang cacat (kursi roda, 

alat bantu jalan, dll). 

(2) Tebal/tipisnya pakaian yang harus dikenakan, dimana faktor 

lingkungan yang berbeda akan memberikan variasi yang berbeda-

beda pula dalam bentuk rancangan dan spesifikasi pakaian. 
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(3) Kehamilan (pregnancy), dimana dalam kondisi semacam ini jelas 

akan mempengaruhi bentuk dan ukuran tubuh (khusus 

perempuan). 

Ada dua cara melakukan pengukuran yaitu anthropometri statis 

dan anthropometri dinamis. Anthropometri statis sehubungan dengan 

pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan diam 

atau dalam posisi yang dibakukan. Sedangkan anthropometri dinamis 

sehubungan dengan pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia 

dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang 

mungkin terjadi saat pekerja tersebut melaksanakan kegiatannya. 

4. Desain dan Ergonomi 

Desain dapat diartikan sebagai salah satu dari aktivitas luas dari 

inovasi desain dan teknologi yang digagaskan, dibuat, dipertukarkan 

(malaui transaksi jual beli) dan fungsional. Desain merupakan hasil 

kreativitas budidaya ( man made object) manusia yang mewujudkan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang memerlukan perencanaan, 

perancangan maupun pengembangan desain, yaitu mulai dari tahap 

menggali ide atau gagasan, dilanjutkan dengan tahap pengembangan, 

konsep rancangan, sistem dan details, pembuatan prototype dan 

proses produksi, evaluasi dan berakhir dengan tahap pendidtribusian. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa desain selalu berkaitan dengan 

pengembangan ide dan gagasan, pengembangan teknik, proses 

produksi serta peningkatan pasar. 

Untuk menilai hasil akhir dari produk sebagai katagori nilai 

desain yang baik biasanya ada 3 unsur yang mendasari yaitu : 

1. Fungsional 

2. Estetika, 

Unsur fungsional dan estetika sering pula disebut dengan fit-form 

function 

3. Ekonomi 

Unsur ekonomi dipengaruhi harga dan daya beli masyarakat. 
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Kriteria pemilihannya adalah ; 

1. Function and purpose 

2. Utility and economic 

3. Form and style 

4. Image, and 

5. Meaning 

5. Perancangan Produk Secara Ergonomi 

Dalam hal desain produk bila kita lihat dari sisi pemakainya 

yang langsung barangkali kita dapat membagi peran ergonomik ini ke 

dalam 2 kelompok yaitu : 

(1) Dari sisi operator / perakit. 

Pada saat suatu produk sedang berada pada tahap-tahap 

pembuatannya, komponen-komponen atau produk setengah 

jadinya mungkin hampir sama persis. Dalam hal ini, waktu 

perakitannya mungkin berbeda-beda pula akibat cara kerja dan 

urutan kerja yang berbeda dalam tahap perakitan produk tersebut. 

Dengan bantuan ergonomik, mungkin kita dapat 

menyederhanakan dan mendesain bentuk-bentuk (komponen) 

yang lebih mudah, lebih aman, lebih cepat dibuat/dirakit. 

(2) Dari sisi komsumen produk jadi 

Para ahli manajemen pemasaran sering mengemukakan bahwa 

ada hal-hal yang berada dalam pengendalian perusahaan yang 

sangat berperan dalam keberhasilan memasarkan suatu produk 

yang disebut sebagai bauran pemasaran 4P (product, price, place, 

promotion). 

6. Pengujian ergonomi dalam perancangan produk 

Esensi dasar dari pengujian ergonomi dalam proses 

perancangan produk adalah sedini mungkin mencoba memikirkan 

kepentingan manusia agar bisa terakomodasi dalam setiap kreativitas 

dan inovasi sebuah ‘man made object’ (Sritomo, 2000). Fokus 

perhatian dari sebuah kajian ergonomis akan mengarah ke upaya 

pencapaian sebuah perancanganan desain suatu produk yang 



 

-- 20 -- 

 Muhammad Nusran 

memenuhi persyaratan ‘fitting the task to the man’ (Granjean, 1982), 

sehingga setiap rancangan desain harus selalu memikirkan 

kepentingan manusia, yakni perihal keselamatan, kesehatan, 

keamanan maupun kenyamanan. Sama seperti yang diungkapkan 

Sritomo (2000), desain sebelum dipasarkan sebaiknya terlebih dahulu 

dilakukan kajian/evaluasi/pengujian yang menyangkut berbagai aspek 

teknis fungsional, maupun kelayakan ekonomis seperti analisis nilai, 

reliabilitas, evaluasi ergonomis, dan marketing. Untuk melaksanakan 

kajian atau pengujian bahwa produk sudah memenuhi persyaratan 

ergonomis adalah dengan mempertimbangkan faktor manusia, dalam 

hal ini ada empat aturan sebagai dasar perancangan produk, yakni : 

(1) Memahami bahwa manusia merupakan fokus utama perancangan 

produk, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan struktur 

anatomi (fisiologik) tubuh manusia harus diperhatikan, demikian 

juga dengan dimensi ukuran tubuh (anthropometri). 

(2) Menggunakan prinsip-prinsip kinesiologi dalam perancangan 

produk (studi mengenai gerakan tubuh manusia dilihat dari aspek 

biomechanics), tujuannya untuk menghindarkan manusia 

melakukan gerakan kerja yang tidak sesuai, tidak beraturan dan 

tidak memenuhi persyaratan efektivitas efisiensi gerakan. 

(3) Pertimbangan mengenai kelebihan maupun kekurangan 

(keterbatasan) yang berkaitan dengan kemampuan fisik yang 

dimiliki oleh manusia di dalam memberikan respon sebagai 

kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan pengaruhnya dalam 

perancangan produk. 

(4) Mengaplikasikan semua pemahaman yang terkait dengan aspek 

psikologik manusia sebagai prinsipprinsip yang mampu 

memperbaiki motivasi, attitude, moral, kepuasan dan etos kerja. 

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur lain yang juga penting 

untuk diperhatikan dalam perancangan produk adalah hubungan 

antara lingkungan, manusia, alat-alat atau perangkat kerja, dengan 

produk fasilitas kerjanya. Satu sama lain saling berinteraksi dan 

memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas, 

efisiensi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan maupun ketenangan 
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orang bekerja sehingga menghindarkan diri dari segala bentuk 

kesalahan manusiawi (human error) yang berakibat kecelakaan kerja 

Lingkungan fisik tempat kerja bagi manusia dipengaruhi antara 

lain oleh : 

(1) Cahaya. Dalam faktor cahaya, kemampuan mata untuk melihat 

obyek dipengaruhi oleh ukuran obyek, derajat kontras antara 

obyek dan sekelilingnya,luminensi (brightness), lamanya 

melihat, serta warna dan tekstur yang memberikan efek 

psikologis pada manusia. Mata diharapkan memperoleh cahaya 

yang cukup, pemandangan yang menyenangkan, menenangkan 

pikiran, tidak silau, dan nyaman. Pencahayaan yang kurang dapat 

mengakibatkan kelelahan pada mata. 

(2) Kebisingan. Aspek yang menentukan tingkat gangguan bunyi 

terhadap manusia adalah lama waktu bunyi terdengar, intensitas 

(dalam ukuran desibel/dB, besarnya arus energi per satuan luas), 

dan frekuensi (dalam Hertz/Hz, jumlah getaran per detik). Usaha-

usaha pengurangan kebisingan dapat dilakukan dengan 

pengurangan kegaduhan pada sumber, pengisolasian peralatan 

penyebab kebisingan, tata akustik yang baik/memberikan bahan 

penyerap suara, memberikan perlengkapan pelindung. 

(3) Getaran mekanis dapat diartikan sebagai getaran-getaran yang 

ditimbulkan oleh alat-alat mekanis. Biasanya gangguan yang 

dapat ditimbulkan dapat mempengaruhi kondisi bekerja, 

mempercepat datangnya kelelahan dan menyebabkan timbulnya 

beberapa penyakit. Besaran getaran ditentukan oleh lama, 

intensitas, dan frekuensi getaran. Sedangkan anggota tubuh 

mempunyai frekuensi getaran sendiri sehingga jika frekuensi 

alami ini beresonansi dengan frekuensi getaran mekanis akan 

mempengaruhi konsentrasi kerja, mempercepat kelelahan, 

gangguan pada anggota tubuh seperti mata, syaraf, dan otot. 

(4) Temperatur. Temperatur yang terlalu panas akan mengakibatkan 

cepat timbulnya kelelahan tubuh, sedangkan temperatur yang 

terlalu dingin membuat gairah kerja menurun. Kemampuan 

adaptasi manusia dengan temperatur luar adalah jika perubahan 

temperatur luar tersebut tidak melebihi 20 % untuk kondisi panas 
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dan 35 % untuk kondisi dingin (dari keadaan normal tubuh). 

Dalam kondisi normal, temperatur tiap anggota tubuh 

berbedabeda. Tubuh manusia bisa menyesuaikan diri karena 

kemampuannya untuk melakukan proses konveksi, radiasi dan 

penguapan. Produktivitas manusia paling tinggi pada suhu 24– 

27° C. 

(5) Kelembaban Kelembaban diartikan sebagai banyaknya air yang 

terkandung dalam udara, biasanya dinyatakan dalam persentase. 

Jika udara panas dan kelembaban tinggi, terjadi pengurangan 

panas dari tubuh secara besar-besaran dan denyut jantung makin 

cepat. 

(6) Warna. Permainan warna dalam desain memberi dampak 

psikologis bagi pengamat dan pemakainya, misalnya warna 

merah memberi kesan merangsang, kuning memberi kesan luas 

dan terang, hijau atau biru memberi suasana sejuk dan segar, 

gelap memberi kesan sempit, permainan warna-warna terang 

memberi kesan luas. Selain hal-hal tersebut di atas, kemampuan 

untuk meningkatkan produktivitas kerja manusia dipengaruhi 

pula oleh sikap, gerakan, aktivitas, struktur fisik tubuh manusia, 

struktur tulang, otot rangka, sistem saraf dan proses metabolisme. 

Sikap yang tidak tepat menyebabkan gangguan, stress, rasa malas 

bekerja, ketidaknyamanan dan kelelahan (kelelahan pada seluruh 

tubuh, mental, urat syaraf, bahkan menyebabkan rasa sakit dan 

kelainan pada struktur tubuh manusia. 

Aktivitas kerja manusia, baik fisik maupun mental mempunyai 

tingkat intensitas yang berbeda. Intensitas tinggi berarti energi tinggi, 

intensitas rendah berarti energi rendah. Mengeluarkan energi dalam 

jumlah besar untuk periode yang lama bisa menimbulkan kelelahan 

fisik dan mental, sedangkan kelelahan mental lebih berbahaya dan 

kadang-kadang menimbulkan kesalahan-kesalahan kerja yang serius. 

Selain itu, posisi tubuh yang tidak alami atau sikap yang dipaksakan 

berakibat pada pengurangan produktivitas manusia, hal ini berkaitan 

dengan dengan sejumlah tenaga yang harus dikeluarkan akibat beban 

tambahan. 
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Contoh perancangan Produk Secara Ergonomi : 

 Pada Produk Minuman mineral yaitu Aqua gelas, mereka 

merancang sedemikian rupa sehingga produk tersebut mudah di 

genggam pada saat memakai, sehingga nyaman pada saat 

menggenggam produk tersebut. 

 

3.2 Perancangan Pisau Juleha berbasis ergonomik 

Notoatmodjo, 2010 mengatakan bahwa sesuai dengan 

perkembangan kesehatan kerja ini maka yang mengatur antara manusia 

sebagai tenaga kerja dan peralatan kerja ataupun mesin yang berkembang 

menjadi cabang ilmu tersendiri. Dalam sudut pandang ergonomi, bahwa 

pengertian ergonomi adalah penggunaan kepintaran dari kemampuan 

manusia dan batasannya untuk merancang dan membangun kenyamanan, 

effisensi, produktivitas dan juga keamanan. 

Ergonomi merupakan tuntutan tugas dan kapasitas kerja harus 

selalu dalam garis yang seimbang untuk tujuan performansi kerja yang 

tinggi. Tuntutan tugas yang diberikan tidak underload atau terlalu rendah 

dan juga overload atau terlalu berlebihan.  

Produk pisau dapur tersebut akan dikembangkan menjadi produk 

multiguna yang sesuai dengan karakteristik keinginan konsumen (voice 

of costumer) dengan membuat usulan berupa rancangan desain pisau 

inovasi dengan menambahkan beberapa fungsi dari pisau tersebut. Hal 

ini bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen (customer 

satisfaction) serta dalam upaya menambah jumlah permintaan pasar 

terhadap produk pisau yang dihasilkan pengrajin dan akan berdampak 

pada peningkatan penjualan. 

 

Pengertian Ergonomi  

Pengertian Ergonomi secara etimologi berasal dari bahasa 

Yunani, yakni dari kata ergon yang artinya kerja dan nomo yang berarti 

peraturan atau hukum. Sedangkan pengertian ergonomi secara 
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terminologi adalah peraturan tentang bagaimana melakukan kerja, 

termasuk sikap kerja.  

Secara sederhana, pengertian ergonomi adalah ilmu yang 

mempelajari sistem kerja disesuaikan dengna sifat, kemampuan dan 

keterbatasan manusia. Secara umum, Pengertian ergonomi adalah ilmu 

yang mempelajari sifat, kemampuan dan juga keterbatasan manusia 

untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan juga 

bekerja pada suatu sistem dengan baik dan mencapai tujuan yang 

diinginkan secara efektif, aman dan nyaman.  

Menurut Tarwaka dan Sudiajeng (2004), bahwa performarsi atau 

kemampuan kerja seseorang pekerja tergantung dari perbandingan antara 

besarnya tuntutan kerja terhadap besarnya kemampuan pekerja tersebut, 

Ketika:  

• Tuntutan tugas jauh lebih besar dibandingkan kemampuan atau 

kapasitas pekerja, maka dapat menyebabkan dampak overstress, 

kecelakaan kerja, kelelahan, cidera, penyakit, rasa sakit dan lain-lain.  

• Tuntutan tugas yang lebih rendah dari kemampuan pekerja, maka 

akan berakibat understress, kejenuhan, kebosanan dan lain-lain.  

• Tuntutan tugas yang seimbang dengan kemampuan pekerja, maka 

akan mencapai suatu kondisi keja yang nyaman, aman dan juga 

produktif.  

 

Ruang Lingkup Ergonomi  

Dalam lapangan kerja, ergonomi memiliki peranan yang besar. 

Seluruh bidang pekerjaan selalu menggunakan ergonomi. Ergonomi 

yang iterapkan di dunia kerja supaya pekerja merasa nyaman dalam 

melakukan pekerjaan. Dengan adanya rasa nyaman tersebut maka akan 

bermanfaat pada produktivitas kerja yang diharapkan dan mampu 

semakin meningkat (Suhardi B, 2008). Secara garis besar ergonomi 

dalam dunia kerja memperhatikan hal sebagai berikut..  

• Bagaimana orang mengerjakan pekerjaannya  

• Bagaimana posisi dan gerakan tubuh yang digunakan ketika bekerja  
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• Peralatan yang mereka gunakan  

• Apa dampak atau efek dari faktor-faktor diatas bagi kesehatan dan 

juga kenyamanan pekerjaan.  

 

Pengertian Ergonomi Menurut Para Ahli  

Pentingnya kualitas kerja manusia, terbukti dari berbagai gagasan, 

pandangan, atau teori para ahli dalam memberikan sebuah arah yang jelas 

atau konsep yang matang dalam menyeimbangkan sistem kerja dengan 

kemampuan manusia. Tujuan ergonomi, hemat penulis tiada lain untuk 

manusia (pekerja) dan juga kualitas kerja tersebut dimana hasil dari 

kualitas kerja tersebut akan bermanfaat pada manusia itu sendiri. 

 Bukti selama ini para ahli ikut serta dalam peningkatan kualitas kerja 

manusia atau ergonomi, salah satunya dari definisi ergonomi atau 

pengertian ergonomi. Adapun macam-macam pengertian ergonomi para 

ahli adalah sebagai berikut.. 

1. Pengertian Ergonomi Menurut Tarwaka (2004)  

Menurut Tarwaka bahwa definisi Ergonomi yang menurutnya bahwa 

pengertian ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk 

menyerasikan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktifitas maupun juga dalam istirahat atas dasar kemampuan dan 

keterbatasan manusia baik fisik maupun juga dengan mental sehingga 

kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. 

2. Pengertian Ergonomi Menurut The Internasional Ergonomics 

Association in 2000.  

Menurutnya bahwa, pengertian ergonomi adalah suatu disiplin ilmiah 

yang urgen untuk diperhatikan interaksi antara manusia dan bagian 

lain dalam elemen sebuah sistem dan juga profesi yang 

mengplikasikan teori, prinsip-prinsip, data, dan juga metode yang 

dirancang untuk mengoptimasikan kesejahteraan manusia dan juga 

keseluruhan kinerja dari sistem. 

3. Pengertian Ergonomi Menurut Sritomo  

Menurut Sritomo dalam bukunya yang berjudul Ergonomi Studi 

Gerak dan Waktu, Teknik Analisis untuk Peningkatan Produktivitas 
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Kerja bahwa pengertian ergonomi adalah displin keilmuan yang 

mempelajari manusia yang berkaitan dengan pekerjaannya. 

4. Pengertian Ergonomi Menurut Wignjosoebroto S (2003)  

Menurut Wignjosoebroto S, bahwa definisi ergonomi adalah ilmu 

yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai 

kemampuan dan juga keterbatasan manusia dalam merancang suatu 

sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan juga bekerja pada sistem 

tersebut yang lebih baik, yaitu dengan mencapai tujuan yang 

diinginkan melalui suatu pekerjaan yang efektif, efisien, aman dan 

juga nyaman. 

5. Pengertian Ergonomi Menurut Eko Nurmianto (2004)  

Menurut Eko Nurmianto bahwa definisi ergonomi adalah studi 

tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerja yang ditinjau 

dari anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan juga 

desain perancangan. 

6. Pengertian Ergonomi Menurut Ginting Rosnani (2010)  

Menurutnya, pengertian ergonomi adalah suatu cabang keilmuan yang 

sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, 

kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem 

kerja, sehingga orang dapat hidup dan juga bekerja pada suatu sistem 

yang baik yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan 

melalui pekerjaan yang efektif, efisiesn, aman dan nyaman. 

 

Tujuan Ergonomi 

Menurut Ginting Rosnani (2010) bahwa mendapatkan 

pengetahuan yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi 

manusia dengan produk-produknya, sehingga dapat terjadi adanya suatu 

rancangan sistem manusia-mesin yang optimal. Selain itu, menurut 

Tarwaka, dkk (2004) bahwa tujuan ergonomi secara umum adalah 

sebagai berikut.. 

1. Ergonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental 

dengan car pencegahan cidera dan penyakiat akibat kerja, 



 

-- 27 -- 
 

 Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong 

menurunkan beban kerja fisik dan mental, dan mengupayahkan 

promosi dan kepuasaan kerja.  

2. Ergonomi bertujuan untuk peningkatakan kesejahteraan sosial 

melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan 

mengkoordinir secara tepat dan meningkatkan jaminan sosial selama 

kurun waktu usia produktif maupun juga setelah produktif.  

3. Ergonomi bertujuan menciptakan keseimbangan rasional antara 

berbagai macam aspek yakni aspek ekonomi, aspek teknis, 

antropologis dan juga budaya setiap sistem kerja yang dilakukan 

sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi.  

 

Prinsip-Prinsip Ergonomi 

Dalam memahami prinsip-prinsip ergonomi semakin mempermudah 

adanya evaluasi setiap tugas dan pekerjaan walaupun ilmu pengetahuan 

dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang 

digunakan dalam pekerjaan yang terus berubah. 

Prinsip ergonomi adalah suatu pedoman yang dalam penerapannya 

ergonomi di tempat kerja. Berdasarkan pendapat Baiduri dalam suatu 

diklat kuliah ergonomi, sedikitnya terdapat 12 prinsip ergonomi 

antaralain: 

1. Mengurangi beban berlebihan  

2. Mencakup jarang ruang 

3. Minimalisasi gerakan statis 

4. Membuat agar display dan contoh mudah dimengerti  

5. Bekerja dalam posisi atau postur normal  

6. Menempatkan peralatan berada dalam jangkauan  

7. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan  

8. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman  

9. Meminimalisasi titik beban 

10. Melakukan gerakan, olahraga dan juga peregangan saat bekerja 
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11. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh 

Selain itu, secara umum prinsip-prinsip ergonomi terbagi atas 5 

point diantaranya sebagai berikut:  

1. Kegunaan (Utility) artinya setiap produk yang dihasilkan memiliki 

manfaat kepada seseorang dalam mendukung aktivitas atau kebutuhan 

secara maksimal tanpa mengalami suatu kesulitan ataupun masalah 

dalam kegunaannya. Contohnya prinsip ergonomi ini yakni: kemeja 

diberi kancing untuk memudahkan mengenakan dan melepaskan.  

2. Keamanan (safety) artinya setiap produk yang dihasilkan memiliki 

fungsi yang memiliki manfaat tanpa risiko yang membahayakan 

keselamatan ataupun yang ditimbulkan dapat merugikan bagi 

pemakainya. Contohnya, saku baju diberi tutup dan kancing agar 

benda tidak mudah jatuh. 

3. Kenyamanan (comfortability) artinya produk yang dihasilkan 

memiliki tujuan yang sesuai atau tidak menggangu aktivitas dan 

upayakan mendukung aktivitas seseorang. Contohnya, Kain dipilih 

dari serat lembut, sejuk dan menyerap keringat.  

4. Keluwesan (Flexibility) artinya dapat digunakan untuk kebutuhan 

dalam kondisi atuapun fungsi ganda. Contohnya, Baju diberi saku 

agar dapat menyimpan benda-benda kecil  

5. Kekuatan (durability) artinya harus awet dan juga tahan lama dan 

tidak mudah rusak jika digunakan. Contohnya, bahan baju yang awat 

dan dijahit kuat.  

 

Manfaat Ergonomi  

Hadirnya ergonomi dalam kehidupan kerja, akan membawa sebuah 

manfaat besar bagi pekerja, manajemen dan juga bagi perusahaan serta 

pemerintah. Pada dasarnya, ergonomi memudahkan pekerjaan agar cepat 

selesai, risiko kecelakaan lebih kecil, waktu yang efisien, risiko penyakit 

akibat kerja kecil, tidak masuk kerja kurang, kebosanan dihindari, rasa 

sakit atau kaku berkurang, dan sebagainya. Selain itu. Terdapat beberapa 

manfaat lain yang dapat diperoleh.. 
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• Kerja meningkat, misalnya kecepatan, ketepatan, keselamatan dan 

mengurangi energi saat bekerja.  

• Mengurangi waktu, biaya pelatihan dan juga pendidikan.  

• Optimalisasi penggunan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui 

peningkatan keterampilan yang diperlukan.  

• Mengurangi waktu yang terbuang sia-sia.  

• Meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja.  

Uji Ergonomi terhadap profil Pisau Juleha Model JP03-212 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Dimensi Antropometri Dan Cara Pengukurannya 

No 
Dimensi 

Antropometri 
Cara pengukuran Fungsi 

1. 

 

 

 

Panjang jari - 1 

(PJ-1) 

 

Mengukur ibu jari dari 

tangan ke ujung jari 

 

 

Untuk menentukan 

ukuran diameter batang 

pegangan gagang Pisau 

yang nyaman di genggam 

di pegang. 

2. 

 

 

 

Panjang jari - 2 

(PJ-2) 

 

 

 

Mengukur jari telunju 

ujung jari 

 

 

 

Untuk menentukan 

ukuran diameter batang 

pegangan gagang Pisau 

yang nyaman di genggam 

di pegang. 

3. 

 

 

 

 

 

Lebar telapak 

tangan (LTT) 

 

 

 

 

Pasang segmometer atau 

meteran di bagian jari 

kedua pada buku jari 

tangan kanan. Kemudian, 

tarik segmometer atau 

meteran Anda hingga ke 

bagian sisi luar empat 

buku jari tangan kanan 

Untuk menentukan 

ukuran panjang batang 

pegangan gagang Pisau 

yang mencukupi untuk 

dipegang oleh telapak 

tangan. 
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No 
Dimensi 

Antropometri 
Cara pengukuran Fungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda dengan posisi 

tangan lurus dan rapat. 

Gunakan alat bantu 

penggaris untuk 

memastikan dimensi 

tubuh yang Anda ukur. 

Catat hasil pengukuran 

dimensi lebar tangan 

Anda ke dalam 

checksheet. 

 

 

Tabel 2. Data sample yang di ukur 

No Nama 
Data yang diukur 

PJ-1 PJ-2 LTT 

1. PRABU ACHMAD FAUZAN 18 5 10 

2 AMIN BAHTIAR 19 6 9 

3 MUH. BAGUS 17 6 4 

4 IBNU MAULANA  17 5 10 

5 SUPRIADI 18 5 9 

6 AKHSANUL KHAER 19 5 9 

7 MUH. NUZUL QADRIANSYAH 20 6 11 

8 MUH. AKBAR PALA'BIRAN 17 5 7 

9 ALQAYUM.L 18 5.5 10 

10 IZZUL AZIZ 16 5.5 10,5 

11 AYRUL ABIL VANSYURNA 15.5 6 12 

12 WARIS IKHRA ALHAMDANI 10.5 7 11,5 

13 AFIF ZUHDI RAMADHAN 18 7 9,5 

14 RISAL ISWANDI 19 6 10,5 

15 AZHAR ASIS 17 5 10 
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No Nama 
Data yang diukur 

PJ-1 PJ-2 LTT 

16 MUHAMMAD BAGUS 18 5 9 

17 FIKI FAISAL 16 5 9 

18 FIKA OKTAVIANA 18 7 9 

19 SAFITRI INDAH SUCI 18 7 8 

20 MASRIFAH TO SAGENA 19 6 9 

21 NUR HERLINA WIDIYASTUTY 19 5 8 

22 DWI MUTMAINNAH CHERY 18 5 9 

23 ARFINA FAUZIAH 20 6 9 

24 ANDI PRETTY AMANDHA S. 18 5 9 

25 ARIBAH SYAFIQAH 17 6 7 

26 SRIWAHYUNI JAMIR 16 5 8 

27 INDIRA CITRA 17 5 8 

28 FITRIANI JAYA 17 5.5 8 

29 CICI NURHANISA 17 5 9 

30 ANGELINA DAYANA 16 6 8 

31 MULIATI 8 6 8 

32 NURFAIQAH 7 7 9 

33 ARINIL HIDAYAH USWAH 8 7 8 

34 WINDI AULIA 10 6 9 

35 LULU AULIA APRILIA 7 5 9 

36 FIRMAN 11 7 10 

37 MASHUR RAMADHAN  8 6 9 

38 MOH WIRANTO B.ISKANDAR  7 6 9 

39 YUSRIL MAHENRA T 10 6 9 

40 SHADIQ ANWARI 10 6 9 
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1. Panjang Ibu Jari (PJ-1) 

Tabel 3; Data Dimensi untuk Panjang ibu jari (PJ-1) 

Panjang Ibu Jari (PJ-1) 

 
1 2 3 4 ΣXᵢ Ẍi Σ(Ẍᵢ²) 

1 18 15,5 19 8 60,5 15,125 989,25 

2 19 10,5 18 7 54,5 13,625 844,25 

3 17 18 20 8 63 15,75 1077 

4 17 19 18 10 64 16 1074 

5 18 17 17 7 59 14,75 951 

6 19 18 16 11 64 16 1062 

7 20 16 17 8 61 15,25 1009 

8 17 18 17 7 59 14,75 951 

9 18 18 17 10 63 15,75 1037 

10 16 19 16 10 61 15,25 973 

TOTAL 609 152,25 0,148682 

225,15
40

609
==


=

N

Xi
X  

• Keseragaman Data 

1

)( 2

−

−
=

N

XXi
  

 = 
140

)225,1510(...)225,1517()225,1519()225,1518( 2222

−

−++−+−+−  

 = 
39

695,475
 

= 17,83269  = 4,228 
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681,23456,8225,15)228,4(2225,152 =+=+=+= XBKA

 
769,6456,8225,15)228,4(2225,152 =−=−=−= XBKB  

 

Gambar 3. Dimensi Panjang ibu jari (PJ-1) 

Kesimpulan: Dari grafik terlihat tidak ada titik yang berada di luar 

batas kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak seragam. 

• Test Kecukupan Data 

Tingkat Kepercayaan = 93%  k = 2 

Tingkat Ketelitian = 7%  s = 0,07 
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BKA= 23,681 

BKB = 6,769 

X = 15,225 
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 = 






 

609

995,60857.28
  

 = 28,569 

Kesimpulan : 'N < N, artinya data cukup 

• Manajemen Data (Distribusi frekuensi & Histogram) 

  N = 40 

Range   = Data terbesar – Data terkecil 

   = 20 – 7 

   = 13 

Banyak Kelas   = 1 + 3,3 Log N 

   = 1 + 3,3 Log 40 

   = 1 + 3,3 (1,60) 

  = 6,28 ≈ 6 

 Panjang Kelas Interval = 16,2
6

13
==

Bk

Range
≈ 2,2 

 

 

Gambar 4. Histogram Panjang Ibu Jari (PJ-1) 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Dimensi Panjang jari Ibu jari (PJ-1) 

 

)1(

)()( 22

−

−
=

NN

FxFxN


 

  
)140(40

)620,4()10311,82(40 2

−

−
=  

  
)39(40

384896,2412472,8 −
=  

1560

27576,64
=  

17,67733=   

= 4,204 

15,51
40

620,4
==




=

F

Fx
  

 

K SK BK f F Xi f(Xi) Xi2 f(Xi2) 

   -6,9 6,95 0 0         

1 7,0-9,1  6 6 8,05 48,3 64,8025 388,815 

  9,15           

2 9,2-11,3  5 11 10,25 51,25 105,0625 525,3125 

  11,35           

3 11,4-13,5  0 11 12,45 0 155,0025 0 

  13,55           

4 13,6-15,7  1 12 14,65 14,65 214,6225 214,6225 

  15,75           

5 15,8-17,9  12 24 16,85 202,2 283,9225 3407,07 

  17,95           

6 18,0-20,0  16 40 19 304 361 5776 

  20,05           

  20,01-             

  TOTAL   40  81,25 620,4 1184,413 10311,82 
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• Tes Goodness Of Fit  

Untuk menghitung Z = 


−
=

Xo
Zhit  

0212,003,2
204,4

51,1595,6
1 →−=

−
=Zhit  

→−=
−

= 51,1
204,4

51,1515,9
2Zhit 0,0655 

→−=
−

= 98,0
204,4

51,1535,11
3Zhit 0,1635 

→−=
−

= 46,0
204,4

51,1555,13
4Zhit  0,3228 

→=
−

= 05,0
204,4

51,1575,15
5Zhit  0,5199 

→=
−

= 58,0
204,4

51,1595,17
6Zhit 0,7190 

→=
−

= 07,1
204,4

51,1505,20
7Zhit  0,8577 

 

Untuk menghitung D = Z2-Z1 

D1 = Z2 – Z1 = 0,0655 - 0,0212 = 0,0443 

D2 = Z3 – Z2 = 0,1635 - 0,0655 = 0,098 

D3 = Z4 – Z3 = 0,3228 - 0,1635 = 0,1593  

D4 = Z5 – Z4 = 0,5199 - 0,3228 = 0,1971 

D5 = Z6 – Z5 = 0,7190 - 0,5199 = 0,1991 

D6 = Z7 – Z6 = 0,8577 - 0,7190 = 0,1387 

Untuk Ei = D × N 

Ei1 = 0,0443 X 40 = 1,772 

 Ei2 = 0,098 X 40 = 3,92 

Ei3 = 0,1593 X 40 = 6,372 
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Ei4 = 0,1971 X 40 = 7,884 

Ei5 = 0,1991 X 40 = 7,964 

Ei6 = 0,1387 X 40 = 5,548 

Tabel 5. Uji Goodness Of Fit Dimensi Panjang jari Ibu jari (PJ-1) 

 

Langkah – langkah Pengujian Uji Goodness Of Fit: 

  Ho : Diduga data berdistribusi normal 

  H1 : Diduga data tidak berdistribusi normal 

  07,0%7 ==  (taraf nyata) 

• Menentukan daerah kritis 

VX ;2   V = k – 3 

 = 6 – 3 = 3 

X2
0,05;3= 7,81472 dari tabel X2 

• Daerah Hitung 

K SK BK Z Di Ei Oi 

   -6,9 6,95 0,0212    0 

1 7,0-9,1    0,0433 1,772 6 

   9,15 0,0655      

2 9,2-11,3    0,098 3,92 5 

   11,35 0,1635      

3 11,4-13,5    0,1593 6,372 0 

   13,55 0,3228      

4 13,6-15,7    0,1971 7,884 1 

   15,75 0,5199      

5 15,8-17,9    0,1991 7,964 12 

   17,95 0,7190      

6 18,0-20,0    0,1387 5,548 16 

   20,05 0,8577      

  20,01-          

  TOTAL  2,6696 0,8355 33,46 40 
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X2=

( )

548,5

)548,516(
...

92,3

)92,35(

772,1

)772,16( 22
1

2
2

−
++

−
+

−
=

−
=

i

k

i

ii

E

EO

 

   = 44,5045 

• Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan data dan pengujian statistik 

maka dapat diketahui bahwa x2hit = 44,5045 dan x2tab = 

7,81472 karena x2hit > x2tab yaitu hal ini berarti Ho diterima 

dan H1 ditolak (berdistribusi normal). 

• Uji Persentil 

   𝑃5 = 6,95 + 2,2
(

5𝑥40

100
−0)

6
 

  = 6,95 +2,2 
(2−0)

6
 

  = 6,95 + 0,73 

  = 7,68 

 𝑃50 = 15,75 + 2,2
(

50𝑥40

100
−12)

12
 

 = 15,75+ 2,2 
(20−12)

12
 

 = 15,75 + 1,46 

 = 17,21 

  𝑃95 = 17,95 + 2,2
(

95𝑥40

100
−24)

16
 

 = 17,95 +2,2 
(38−24)

16
 

  = 17,95 + 1,925 

 = 19,875 
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2. Panjang jari telunjuk (PJ-2) 

Tabel 6. Data Dimensi untuk Panjang jari telunjuk (PJ-2) 

Panjang jari telunjuk (PJ-2) 

 
1 2 3 4 ΣXᵢ Ẍi Σ(Ẍᵢ²) 

1 5 6 5 6 22 5,5 122 

2 6 7 5 7 25 6,25 159 

3 6 7 6 7 26 6,5 170 

4 5 6 5 6 22 5,5 122 

5 5 5 6 5 21 5,25 111 

6 5 5 5 7 22 5,5 124 

7 6 5 5 6 22 5,5 122 

8 5 7 5.5 6 23,5 5,875 111 

9 5.5 7 5 6 23,5 5,875 140,25 

10 5.5 6 6 6 23,5 5,875 138,25 

TOTAL 230,5 57,625 1319,5 

7625,5
40

5,230
==


=

N

Xi
X  

• Keseragaman Data 

1

)( 2

−

−
=

N

XXi
  

 = 
140

)7625,56(...)7625,56()7625,56()7625,55( 2222

−

−++−+−+−  

 = 
39

3,214063
 

= 082412,0  

= 0,287 
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3365,6574,07625,5)287,0(27625,52 =+=+=+= XBKA

 

1885,5574,07625,5)287,0(27625,52 =−=−=−= XBKB  

 

Gambar 5. Dimensi Panjang jari telunjuk (PJ-2) 

 

Kesimpulan: Dari grafik terlihat tidak ada titik yang berada di luar batas 

kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa data seragam. 

• Test Kecukupan Data 

Tingkat Kepercayaan = 93%  k = 2 

Tingkat Ketelitian = 7%  s = 0,07 
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XiXiNsk
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)5,230()5,1319(4007.0/2 2

 

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Panjang Jari Telunjuk

BKB = 6,1885 

X = 5,7625 



 

-- 41 -- 
 

 Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong 

 = 











 −

5,230

53130,255278057.28
 

 = 














5,230

350,25-57.28
 

 = 






 

5,230

714,1857.28
  

 = 2,319 

Kesimpulan : 'N < N, artinya data cukup 

• Manajemen Data (Distribusi frekuensi & Histogram) 

  N = 40 

Range   = Data terbesar – Data terkecil 

   = 7 – 5 

   = 2 

Banyak Kelas  = 1 + 3,3 Log N 

   = 1 + 3,3 Log 40 

   = 1 + 3,3 (1,60) 

  = 6,28 ≈ 6 

 Panjang Kelas Interval = 33,0
6

2
==

Bk

Range
≈ 0,3 
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Gambar 6. Histogram Panjang Jari Telunjuk (PJ-2) 

 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Dimensi Panjang jari telunjuk (PJ-2) 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

4,95 5,325 5,655 6,985 6,315 6,645 7,005

F
R

E
K

U
E

N
S

I

BATAS KELAS

PANJANG JARI TELUNJUK (PJ-2)

K SK BK f F Xi f(Xi) Xi2 f(Xi2) 

   -4,9 4,95 0 0         

1 5-0,5,2  15 15 5,1 76,5 26,01 390,15 

  5,25           

2 5,3-5,5  3 18 5,4 16,2 29,16 87,48 

  5,55           

3 5,6-5,8  0 18 5,7 0 32,49 0 

  5,85           

4 5,9-6,1  15 33 6 90 36 540 

  6,15           

5 6,2-6,4  0 33 6,3 0 39,69 0 

  6,45           

6 6,5-7,0  7 40 6,75 47,25 45,5625 318,9375 

  7,05           

  7,1-             

  TOTAL   40  35,25 229,95 208,9125 1336,568 
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)1(

)()( 22

−

−
=

NN

FxFxN


 

  
)140(40

)229,95()1336,568(40 2

−

−
=  

  
)39(40

5287753462,7 −
=  

1560

585,6975
=  

0,375447=   

= 0,6127 

5,7437
40

229,75
==




=

F

Fx


 

• Tes Goodness Of Fit  

Untuk menghitung Z = 


−
=

Xo
Zhit  

0985,029,1
6127,0

7437,595,4
1 →−=

−
=Zhit  

→−=
−

= 80,0
6127,0

7437,525,5
2Zhit 0,2119 

→−=
−

= 31,0
6127,0

7437,555,5
3Zhit 0,3783 

→=
−

= 17,0
6127,0

7437,585,5
4Zhit  0,5675 

→=
−

= 66,0
6127,0

7437,515,6
5Zhit  0,7454 

→=
−

= 16,1
6127,0

7437,545,6
6Zhit 0,8770 
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→=
−

= 13,2
6127,0

7437,505,7
7Zhit  0,9834 

 

Untuk menghitung D = Z2-Z1 

D1 = Z2 – Z1 = 0,2219 - 0,0985 = 0,1234 

D2 = Z3 – Z2 = 0,3783 - 0,2219 = 0,1564 

D3 = Z4 – Z3 = 0,5675 - 0,3783 = 0,1892  

D4 = Z5 – Z4 = 0,7454 - 0,5675 = 0,1779 

D5 = Z6 – Z5 = 0,8770 - 0,7454 = 0,1316 

D6 = Z7 – Z6 = 0,9834 - 0,8770 = 0,1064 

Untuk Ei = D × N 

Ei1 = 0,1234 X 40 = 4,936 

 Ei2 = 0,1564 X 40 = 6,256 

Ei3 = 0,1892 X 40 = 7,568 

Ei4 = 0,1779 X 40 = 7,116 

Ei5 = 0,1316 X 40 = 5,264 

Ei6 = 0,1064 X 40 = 4,256 

 

Tabel 8. Uji Goodness Of Fit Dimensi Panjang jari telunjuk (PJ-2) 

 

    

K SK BK Z Di Ei Oi 

   -4,9 4,95 0,0985    0 

1 5-0,5,2    0,1234 4,936 15 

   5,25 0,2219      

2 5,3-5,5    0,1564 6,256 3 

   5,55 0,3783      

3 5,6-5,8    0,1892 7,568 0 

   5,85 0,5675      

4 5,9-6,1    0,1779 7,116 15 

   6,15 0,7454      

5 6,2-6,4    0,1316 5,264 0 

   6,45 0,8770      

6 6,5-7,0    0,1064 4,256 7 

   7,05 0,9834      

  7,1-          

  TOTAL  3,3889 0,1349 5,396 40 
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Langkah – langkah Pengujian Uji Goodness Of Fit: 

  Ho : Diduga data berdistribusi normal 

  H1 : Diduga data tidak berdistribusi normal 

  07,0%7 ==  (taraf nyata) 

 

• Menentukan daerah kritis 

VX ;2   V = k – 3 

 = 6 – 3 = 3 

X2
0,05;3= 7,81472 dari tabel X2 

• Daerah Hitung 

X2=

( )

256,4

)256,47(
...

256,6

)256,63(

936,4

)936,415( 22
1

2
2

−
++

−
+

−
=

−
=

i

k

i

ii

E

EO

 

  = 45,5501 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan data dan pengujian statistik maka dapat 

diketahui bahwa x2hit = 45,5501 dan x2tab = 7,81472 karena x2hit > x2tab 

yaitu hal ini berarti Ho diterima dan H1 ditolak (berdistribusi normal). 

• Uji Persentil 

   𝑃5 = 4,95 + 0,3
(

5𝑥40

100
−0)

15
 

  = 4,95 +0,3 
(2−0)

15
 

  = 4,95 + 0,04 

  = 4,99 

 𝑃50 = 5,85 + 0,3
(

50𝑥40

100
−18)

15
 

 = 5,85+ 0,3 
(20−18)

15
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 = 5,85 + 0,04 

 = 5,89 

  𝑃95 = 6,45 + 0,3
(

95𝑥40

100
−33)

7
 

 = 6,45 +0,3 
(38−33)

7
 

  = 6,45 + 0,214 

 = 6,664 

 

3. Lebar Telapak Tangan (LTT) 

Tabel 9. Dimensi untuk Lebar Telapak Tangan (LTT) 

Lebar Telapak Tangan (LTT) 

 1 2 3 4 ΣXᵢ Ẍi Σ(Ẍᵢ²) 

1 10 12 8 8 38 9,5 372 

2 9 11,5 9 9 38,5 9,625 375,25 

3 9 9,5 9 8 30,5 7,625 251,25 

4 10 10,5 9 9 38,5 9,625 372,25 

5 9 10 7 9 35 8,75 311 

6 9 9 8 10 36 9 326 

7 11 9 8 9 37 9,25 347 

8 7 9 8 9 33 8,25 275 

9 10 8 9 9 36 9 326 

10 10,5 9 8 9 36,5 9,125 336,25 

TOTAL 359 89,75 3292 
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8,975
40

359
==


=

N

Xi
X  

 

• Keseragaman Data 

1

)( 2

−

−
=

N

XXi
  

 = 
140

)975,89(...)975,84()975,89()975,810( 2222

−

−++−+−+−  

 = 
39

69,975
 

= 1,794231   

= 1,339 

653,11678,2975,8)339,1(2975,82 =+=+=+= XBKA

 

297,6678,2975,8)339,1(2975,82 =−=−=−= XBKB  

 

Gambar 7 : Dimensi Lebar Telapak Tangan (LTT) 

Kesimpulan: Dari grafik terlihat tidak ada titik yang berada di luar batas 

kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak seragam. 
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BKA= 11,653 
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• Test Kecukupan Data 

Tingkat Kepercayaan = 93%  k = 2 

Tingkat Ketelitian = 7%  s = 0,07 

















−
=

Xi

XiXiNsk
N

22 )()(/
'  

 = 












 −

2

)359()3292(4007.0/2 2

 

 = 











 −

359

881,12813168057.28
 

 = 













359

131551,11957.28
 

 = 






 

359

699,36257.28
  

 = 28,864 

Kesimpulan : 'N < N, artinya data cukup 

• Manajemen Data (Distribusi frekuensi & Histogram) 

  N = 40 

Range   = Data terbesar – Data terkecil 

   = 12 – 7 

   = 5 

Banyak Kelas   = 1 + 3,3 Log N 

   = 1 + 3,3 Log 40 

   = 1 + 3,3 (1,60) 

  = 6,28 ≈ 6 
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 Panjang Kelas Interval = 83,0
6

5
==

Bk

Range
≈ 0,9 

 

 

Gambar 8: Histogram Dimensi Lebar Telapak Tangan (LTT) 

 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Dimensi Lebar Telapak Tangan (LTT) 

 

0

2

4
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16

4,95 5,325 5,655 6,985 6,315 6,645 7,005

F
R

E
K

U
E

N
S

I

BATAS KELAS

PANJANG JARI TELUNJUK (PJ-2)

K SK BK f F Xi f(Xi) Xi2 f(Xi2) 

   -6,9 6,95 0 0         

1 7,0-7,8  2 2 7,4 14,8 54,76 109,52 

  7,85           

2 7,9-8,7  8 10 8,3 66,4 68,89 551,12 

  8,75           

3 8,8-9,6  21 31 9,1 191,1 82,81 1739,01 

  9,65           

4 9,7-10,5  6 37 10,1 60,6 102,01 612,06 

  10,55           

5 10,6-11,4  1 38 11 11 121 121 

  11,45           

6 11,5-12,0  2 40 11,75 23,5 138,0625 276,125 

  12,05           

  12,1-             

  TOTAL   40  
57,65 367,4 567,5325 3408,835 
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• Tes Goodness Of Fit  

Untuk menghitung Z = 


−
=

Xo
Zhit  

0087,038,2
9373,0

185,995,6
1 →−=

−
=Zhit  

→−=
−

= 42,1
9373,0

185,985,7
2Zhit 0,0778 

→−=
−

= 46,0
9373,0

185,975,8
3Zhit 0,3228 

→=
−

= 49,0
9373,0

185,965,9
4Zhit  0,6879 

→=
−

= 45,1
9373,0

185,955,10
5Zhit  0,9265 

→=
−

= 41,2
9373,0

185,945,11
6Zhit 0,9920 

→=
−

= 05,3
9373,0

185,905,12
7Zhit  0,9989 

Untuk menghitung D = Z2-Z1 

D1 = Z2 – Z1 = 0,0778 - 0,0087 = 0,0691 
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D2 = Z3 – Z2 = 0,3228 - 0,0778 = 0,245 

D3 = Z4 – Z3 = 0,6879 - 0,3228 = 0,3651 

D4 = Z5 – Z4 = 0,9265 - 0,6879 = 0,2386 

D5 = Z6 – Z5 = 0,9920 - 0,9265 = 0,0655 

D6 = Z7 – Z6 = 0,9989 - 0,9920 = 0,0069 

Untuk Ei = D × N 

Ei1 = 0,0691 X 40 = 2,764 

 Ei2 = 0,245 X 40 = 9,8 

Ei3 = 0,3651 X 40 = 14,604 

Ei4 = 0,2386 X 40 = 9,544 

Ei5 = 0,0655 X 40 = 2,62 

Ei6 = 0,0069 X 40 = 0,276 

 

Tabel 11. Uji Goodness Of Fit Dimensi Panjang jari telunjuk (PJ-2) 

 

 

 

K SK BK Z Di Ei Oi 

   -6,9 6,95 0,0087    0 

1 7,0-7,8    0,0691 2,764 2 

   7,85 0,0778      

2 7,9-8,7    0,245 9,8 8 

   8,75 0,3228      

3 8,8-9,6    0,3651 14,604 21 

   9,65 0,6879      

4 9,7-10,5    0,2386 9,544 6 

   10,55 0,9265      

5 10,6-11,4    0,0655 2,62 1 

   11,45 0,9920      

6 11,5-12,0    0,0069 0,276 2 

   12,05 0,9989      

  12,1-          

  TOTAL  4,0146 0,9902 39,608 40 
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Langkah – langkah Pengujian Uji Goodness Of Fit: 

  Ho : Diduga data berdistribusi normal 

  H1 : Diduga data tidak berdistribusi normal 

  07,0%7 ==  (taraf nyata) 

 

Menentukan daerah kritis 

VX ;2   V = k – 3 

 = 6 – 3 = 3 

X2
0,05;3= 7,81472 dari tabel X2 

• Daerah Hitung 

X2=

( )

276,0

)276,02(
...

8,9

)8,98(

764,2

)764,22( 22
1

2
2

−
++

−
+

−
=

−
=

i

k

i

ii

E

EO

 

  = 16,4294 

• Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan data dan pengujian statistik maka dapat 

diketahui bahwa x2hit = 16,4294 dan x2tab = 7,81472 karena x2hit > 

x2tab yaitu hal ini berarti Ho diterima dan H1 ditolak (berdistribusi 

normal). 

• Uji Persentil 

   𝑃5 = 7,85 + 0,9
(

5𝑥40

100
−2)

8
 

  = 7,85 +0,9 
(2−2)

8
 

  = 7,85 + 0 

  = 7,85 

 𝑃50 = 8,75 + 0,9
(

50𝑥40

100
−10)

21
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 = 8,75+ 0,9 
(20−10)

21
 

 = 8,75 + 0,428 

 = 9,178 

 𝑃95 = 11,45 + 0,9
(

95𝑥40

100
−38)

2
 

 = 11,45 +0,9 
(38−38)

2
 

 = 11,45 + 0 

= 11,45 

 

4.3 Penentuan spesifikasi rancangan 

pada tahap perancangan akan dilakukan penentuan spesifikasi 

rancangan yang terdiri dari pembahasan utama : 

1. Perhitungan dimensi 

Perhitungan dimensi dilakukan untuk menentukan ukuran 

rancangan yang akan dibuat. Perhitungan dimensi ini mengacu pada 

hasil perhitungan persentil yang telah dihitung sebelumnya. 

Perhitungan dimensi yang dilakukan meliputi : 

a. Perhitungan keliling lingkaran dimensi pegangan / gagang Pisau. 

Data antropometri yang dibutuhkan untuk menentukan keliling 

lingkaran pegangan / gagang Pisau adalah Panjang Jari 1, panjang 

Jari 2 dengan persentil ke – 50. Penggunaan persentil 50 

dimaksudkan agar Juleha memiliki diameter genggam yang lebih 

besar maupun lebih kecil agar dapat memegang gagang Pisau 

dengan nyaman. Perhitungan keliling pegangang sebagai berikut:  

Keliling Lingkaran Pengangan = 1/2 (P50 Panjang Ibu Jari) + 

(P50 Panjang Jari telunjuk  

= 1/2 (17,21) + (5,89) 

= 14,49 cm. 
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Setelah hasil perhitungan, maka diperoleh tinggi 

jangkauan tangan 14,49 cm 

b. Perhitungan diameter dimensi pegangan / gagang Pisau. 

Data antropometri yang dibutuhkan untuk menentukan 

diameter pegangan / gagang Pisau adalah Panjang Jari 1, panjang 

Jari 2 dengan persentil ke – 50. Penggunaan persentil 50 

dimaksudkan agar Juleha memiliki diameter genggam yang lebih 

besar maupun lebih kecil agar dapat memegang gagang Pisau 

dengan nyaman. Perhitungan diameter pegangan / gagang Pisau 

sebagai berikut:  

Diameter Pegangan = 
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝜋
 

= 
14,49

3,14
 

= 4,61 cm. 

Setelah hasil perhitungan diperoleh diameter pegangan 

gagang pisau adalah 4,61 cm 

c. Perhitungan panjang pegangan Pisau (gagang Pisau) 

Data anthropometry yang dibutuhkan untuk menentukan 

lebar pegangan / gagang Pisau adalah Lebar Telapak Tangan 

(LTT) dengan persentil ke – 95. Penggunaan persentil 95 

dimaksudkan agar Juleha dengan panjang pegangan yang lebih 

besar dapat memegang pegangan / gagang Pisau dengan leluasa 

dan nyaman. Lebar pegangan / gagang Pisau = LTT (P95) = 11,45 

cm, setelah hasil perhitungan dibulatkan keatas, maka diperoleh 

panjang pegangan / gagang Pisau hasil rancangan sebesar 12 cm. 

 

3.3 Diversifikasi Produk Pisau  

Diversifikasi produk adalah upaya mencari dan mengembangkan 

produk atau pasar yang baru, atau keduanya dalam mengejar 

pertumbuhan, peningkatan penjualan, produktifitas, stabilitas dan 

profitabilitas. (Tjiptono, 2001). 
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Cahyo (2017), Persaingan dalam bidang pemasaran produk 

industri kreatif bertujuan untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi. 

Persaingan tersebut ditambah semakin kritisnya konsumen dalam 

menentukan produk yang akan dibelinya. Konsumen akan memilih 

produk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, sehingga membuat 

pihak industri kreatif lebih terpacu untuk menghasilkan produk yang 

sesuai dengan kriteria konsumen. Hal tersebut menyebabkan semakin 

banyak produk yang dipasarkan haruslah mempunyai banyak 

keunggulan untuk memudahkan penggunaan produknya. Banyak 

terobosan baru yang dikembangkan oleh produsen yang intinya untuk 

meningkatkan kualitas produk. Untuk itu, salah satunya upaya produsen 

untuk memenuhi kriteria konsumen dalam produknya adalah dengan 

menciptakan produk-produk baru atau mengembangkan kembali produk 

yang sudah ada dengan memodifikasi ulang desain produknya. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan selera, rasa bosan terhadap 

produk lama, menginginkan produk yang mempunyai keunggulan dan 

multifungsi. Untuk itu dibutuhkan pengembangan produk yang 

mempunyai kepekaan dan ide-ide baru yang dapat terus dikembangkan. 

Pengembangan produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan 

secara sadar dan berencana untuk memperbaiki dan menambah jenis 

pada satu produk yang ada (Ulrich dan Eppinger, 2005). 

 

Gambar 9 : Komponen-komponen Pembentukan Produk (Widodo, 2003) 
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3.4  Hak Paten  

Hak Paten 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mendengar istilah hak 

cipta, hak paten dan hak merek. Ketiga jenis hak tersebut berkaitan 

dengan penemuan atau kepemilikian sesuatu yang tidak boleh diganggu 

gugat dan diklaim oleh pihak lain. Berikut ini adalah penjelasan 

mengenai pengertian hak cipta, hak paten dan hak merek. 

Hak cipta (copy right)  

Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta atau pihak 

lain sebagai penerima hak cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak hasil ciptanya. Hak cipta diberikan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Hak cipta memiliki masa 

pemberlakuan, misal untuk buku berlaku sampai 50 tahun sesudah 

penciptanya meninggal, dan untuk program komputer berlaku 25 tahun 

sejak diumumkan. Hak cipta melindungi penciptanya dari pihak lain 

yang ingin menjiplak atau memperbanyak hasil ciptaannya tanpa izin 

khusus dari penciptanya. 

Hak Paten  

Hak paten adalah hak khusus yang diberikan kepada penemu atas hasil 

penemuannya di bidang teknologi yang berbentuk proses produksi dan 

hasil produksi atau penyempurnaan dari keduanya. Hak paten 

melindungi penemunya dari pihak lain yang ingin menjiplak hasil 

temuannya, kecuali pihak lain tersebut memiliki izin (lisensi) dari 

penemunya. Contoh: hak paten yang dipegang oleh perusahaan 

Microsoft atas teknologi software komputer. 

Hak Merek  

Hak merek adalah hak atas tanda atau nama yang diberikan pada barang 

dan jasa untuk membedakannya dengan produk lain. Merek yang dimiliki 

suatu perusahaan dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Paten, 

Merek, dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tidak boleh ditiru oleh 

orang lain. Dengan demikian selain hak merek, hak cipta dan hak paten 

juga harus terdaftar di Direktorat Jenderal Paten, Merek, dan Hak Cipta 

Departemen Kehakiman. 
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Adanya hak cipta, hak paten dan hak merek ditujukan agar negara 

melindungi pihak-pihak yang berhasil membuat terobosan dalam 

berbagai bidang. Di era moderen, banyak orang yang berusaha 

mengambil alih hak milik orang lain atas property intelektual yang telah 

dikerjakan denga susah payah.  

Hak Atas Kekayaan Intelektual 

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang kerap disingkat HAKI 

merupakan sebuah perlindungan hukum yang diberikan sebuah negara 

tertentu kepada seseorang atau sekelompok individu yang telah 

menuangkan gagasannya dalam wujud sebuah karya. Hukum ini bersifat 

teritorial kenegaraan. Artinya, sebuah karya hanya akan dilindungi hak-

haknya di negara tempat karya tersebut didaftarkan untuk memperoleh 

HAKI. 

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 

19 Tahun 2002, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif 

yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang 

atas karya ciptanya. Adapun karya yang dilindungi adalah dalam bentuk 

benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, dan merek dagang dan benda 

yang berwujud berupa informasi, teknologi, sastra, seni, keterampilan, 

ilmu pengetahuan, dan sebagainya. 

Lantas, seberapa pentingnya hak cipta asal kekayaan 

intelektual? Hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan dalam aspek 

sosial dan ekonomi. Pasalnya, seseorang yang menghasilkan sebuah 

karya boleh jadi berpotensi untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah 

hingga triliunan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah kerugian yang sangat 

disayangkan bilamana pihak lain yang tidak terlibat dalam proses 

kelahiran karya tersebut melakukan penjiplakan dan pembajakan 

sehingga menghalangi hak-hak ekonomi si pencipta (seseorang atau 

beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

menghasilan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi—pasal 1 UU 

Hak Cipta). 
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Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual 

Pada dasarnnya, HAKI dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, 

yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Masing-masing memiliki 

cakupan serta sifat yang berbeda seperti berikut ini. 

 

 3.4.1 Dimensi  

Tabel 12. Perbandingan Produk Eksisting Dan Produk Ekspektasi 

No. 
Parameter 

Perbandingan 
Produk 

Pisau Dapur Pisau Serbaguna 

1  Dimensi  Panjang 24 cm  

Lebar 4 cm  

Panjang 22 cm  

Lebar 4 cm  

2  Bahan 

Baku  

Plat baja dengan ketebalan 2 

mm, dengan gagang kayu  

Plat baja dengan ketebalan 2 mm, 

dengan gagang plat baja  

3  Desain  Model pisau dapur pada 

umumnya dengan bilah 

memanjang dan gagang 

pemegang  

Bilah pisau dan gagang memiliki 

bentuk yang unik dan memiliki 

beberapa kelebihan fungsi  

4  Fitur  Bilah pisau dengan satu 

bagian runcing dan tajam  

Bilah pisau memiliki 2 bagian tajam 

serta 1 bergerigi  

Pada ujung gagang terdapat pinset, dan 

lubang untuk menggantung  

5  Harga  Rp 75.000 / kodi  

@Rp 3.750 / buah  

Estimasi harga produk  

Rp 105.000 / kodi  

@Rp 5.250 / buah  

 

3.4.2 Ketajaman  

Ternyata ada tiga jenis baja yang di asah yaitu: 

1. SAE 1070 High-Carbon Steel pada pisau Tramontina. 

2. X55CrMo14 pada pisau Victorinox 

http://www.machetespecialists.com/tr18bumawiwo.html
http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php/432870-victorinox-what-type-of-steel
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3. 8Cr13MoV pada pisau Sanrenmu Land GV2-909 

Baja serius yang saya maksud adalah jenis baja yang digunakan pada 

bilah jelas komposisinya karena keluar dari pabrikan. Kebanyakan pisau 

dan golok saya dari bahan bekas per mobil atau klaher/bearing dari 

pandai besi tradisional, sehingga mengenai komposisi baja tidak bisa 

dilacak. Pelan-pelan saya coba pahami karakteristik masing-masing baja 

dan bagaimana memilih media asah yang tepat.  

Dari berbagai sumber di internet dan hasil obrolan dengan rekan-rekan 

pecinta bilah saya tahu ada baja eksotis. Pisau dengan baja eksotis ini 

artinya unggul dari berbagai aspek diantaranya: 

1. Ketahanan terhadap korosi (Corrosive Resistance) 

2. Ketahanan terhadap abrasi (Wear Resistance) 

3. Ketahanan ketajaman (Edge Retention) 

4. Kemudahan diasah (Ease to Sharpen) 

Sebuah pisau harus seimbang antara beberapa aspek tersebut diatas. Apa 

gunanya pisau yang tidak mudah tumpul tetapi sangat sulit diasah?  

Beberapa hari yang lalu saya menerima kiriman pisau dari seorang kawan 

di Papua. Pisau ini buatan Spyderco dengan tipe Endura4 dan memiliki 

baja eksotis yaitu ZDP-189. Pisau sudah pernah dipakai sebagai EDC 

(Every Day Carry) namun belum pernah diasah. Jadi edge pisau masih 

asli bawaan dari pabriknya yaitu Spyderco. Adapun spesifikasi pisau 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Table 13. Ukuran Panjang Dan Ketajaman Pisau 

Endura 4 British Racing Green w/ ZDP-189-PlainEdge 
 

length overall 8.78″ (223mm) blade length 3.80″ (97mm) blade steel ZDP-189 

length closed 4.98″ (126mm) cutting edge 3.46″ (88mm) weight 3.3oz (94g) 

blade thickness .118″ (3mm) handle material FRN 
  

 

http://www.g-10.ru/product/nozh-909-land/
https://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=284
https://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=284
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Ketahanan Ketajaman 

 

Gambar 10 : Jenis-jenis baja dengan ketahanan ketajaman  

 (sumber : https://asahasah.wordpress.com/page/4/ 

Category 4 

ZDP-189 (65) 

CPM-154 (62) 

ELMAX (60) 

CTS-XHP (Military) (60+) 

Super Blue (61.5) 

CPM 3V (Big Chris) 

 

 

 

 

 

https://asahasah.wordpress.com/page/4/
http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php/793481-Ranking-of-Steels-in-Categories-based-on-Edge-Retention-cutting-5-8-quot-rope
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Kemudahan Diasah 

 

Gambar 11 : Jenis-jenis baja dengan kemudahan di asah  

 (sumber : https://asahasah.wordpress.com/page/4/ 

 

ZDP-189/Cowry-X  

ZDP-189 is a very exotic steel, and only premium knife makers use this steel. 

ZDP-189 can get very hard, harder and tougher than S30V. Some speculate 

that it chips when used where S30V does not. It’s much more expensive than 

S30V, but is less rust resistant. If you like exotic steels and have no budget 

constraints, ZDP-189 will not disappoint. It will hold an edge much longer 

than even S30V. “If you think S30V is a b!@tch to sharpen, you aint seen 

nothin yet.” 

  

Jelas dari berbagai sumber diatas, baja ZDP-189 adalah baja kelas premium 

untuk sebuah pisau. Dalam video diatas, sebenarnya pisau masih dalam 

kondisi sangat tajam ketika diterima dimana edge masih asli bawaan pabrik. 

Dibawah ini foto edge asli Endura4 dibawah microscope. 

https://asahasah.wordpress.com/page/4/
http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php/879132-Stainless-Steel-Chart-Comparison-EDC-Knife-Blades-v5-3


 

-- 62 -- 

 Muhammad Nusran 

 

Gambar 12 : kondisi hasil asah dari Pabrik  

 (sumber : https://asahasah.wordpress.com/page/4/ 

 

Walaupun masih tajam, saya tidak suka dengan kondisi asahan 

bawaan pabrik. Ini murni masalah selera pribadi saja karena tidak 

berpengaruh mendasar terhadap fungsinya sebagai alat potong. 

Diperlukan pemilihan media asah yang tepat untuk menaklukan baja 

ZDP-189 ini. Tingginya unsur Carbon dan kandungan beberapa unsur seperti 

Tungsten dan Vanadium akan membentuk senyawa Carbide yang membuat 

pemilihan media asah menjadi terbatas. Prinsip dasar pemilihan media asah 

adalah media asah harus mempunya kekerasan (hardness) yang lebih tinggi 

dari komponen baja yang diasah. Sederhananya, apapun yang bisa menggores 

baja, maka bisa dipakai sebagai media asah. Saya coba memilih media asah 

dengan cara membandingkan tingkat kekerasan (hardness) unsur yang lebih 

keras dari komponen baja terutama unsur Chromium Carbide dengan 

bantuan tabel di bawah ini. 

 

 

 

https://asahasah.wordpress.com/page/4/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbide
https://www.tedpella.com/Material-Sciences_html/Abrasive_Grit_Grading_Systems.htm
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Hardness of Material 

Tabel 14 : Kekerasan bahan (Material pisau) 

Material Knoop Hardness 

Talc 20 

Silver 60 

Copper 163 

Aluminum 80-250 

Annealed Steel 200 

Martensite 500-800 

Glass 530 

Carburized Steel 730 

Chromium Plating 740 

Quartz (Silicon Dioxide) 820 

White Cast Iron 840 

Nitrided Steel 970 

Cementite (Iron Carbide) 1025 

Zirconia 1160 

Zirconium Boride 1550 

Chromium Carbide 1735 

Molybdenum Carbide 1800 

Titanium Nitride 1800 

Tungsten Carbide 1880 

Tantalum Carbide 2000 

Alumina 2100 

Zirconium Carbide 2100 

Beryllium Carbide 2410 

Titanium Carbide 2470 

Silicon Carbide 2480 
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Material Knoop Hardness 

Aluminum Boride 2500 

Vanadium Carbide 2660 

Boron Carbide 2750 

Titanium Diboride 4400 

Diamond 7000 

 

Pilihan media asah yang mudah ditemukan di pasaran dari tabel diatas adalah: 

1. Alumina atau keramik. 

2. Silicon Carbide, biasa berbentuk batu asah dua sisi atau amplas. 

3. Diamond. 

Saya belum mengenal karakteristik baja ini, maka perlu hati-hati 

sebelum mengasah sepenuhnya pisau ini, dimana artinya grinding mark pada 

bevel bilah dihapus total. Saya putuskan untuk membuat microbevel dulu 

sambil mengenal karakteristik baja ini. Alat yang digunakan adalah 

Victorinox Dual Pocket Sharpener yang terbuat dari keramik. Hanya 

memakai sisi abu-abu dengan perkiraan setara grit 400. 

 

Gambar 13. Pisau Victorinox Dual Pocket Sharpener yang terbuat dari 

keramik  

 (sumber : https://asahasah.wordpress.com/page/4/) 

http://www.victorinox.com/global/en/Products/Swiss-Army-Knives/Accessories/Dual-Knife-Sharpener/p/4.3323
http://www.victorinox.com/global/en/Products/Swiss-Army-Knives/Accessories/Dual-Knife-Sharpener/p/4.3323
https://asahasah.wordpress.com/page/4/
https://asahasah.files.wordpress.com/2015/11/6-img_20151101_221423.jpg
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Teknik yang saya pakai sepenuhnya free hand alias tanpa bantuan pemandu 

sudut asah (jig). Saya angkat bilah sekira membentuk sudut 20 derajat per 

sisi. Pemilihan sudut ini saya ambil referensi dari Spyderco Tri-Angle 

Sharpmaker. Pada tahap final, Spyderco menyarankan sudut 40 derajat 

(inclusive) untuk membuat microbevel pada bilah. Rupanya membuat 

microbevel dengan Victorinox Dual Pocket Sharpener pada baja ZDP-189 

cukup mudah. Saya hanya melakukan gerakan mengiris/maju bolak balik 

kurang lebih 10 kali per sisi tanpa tekanan sudah mencukupi. Hasilnya ada 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 14. Kondisi Pisau Victorinox Dual Pocket Sharpener  

(sumber : https://asahasah.wordpress.com/page/4/ 

 

Ternyata baja ZDP-189 tidak seseram yang saya bayangkan. Tentu 

saja perlu pemilihan media asah yang tepat agar efisien. Penambahan 

microbevel cukup meningkatkan performa pisau bila dibandingkan dengan 

asahan bawaan asli dari pabrik Spyderco. 

 

 

 

https://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=77
https://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=77
http://www.victorinox.com/global/en/Products/Swiss-Army-Knives/Accessories/Dual-Knife-Sharpener/p/4.3323
https://asahasah.wordpress.com/page/4/
https://asahasah.files.wordpress.com/2015/11/5-img_20151101_221106.jpg
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BAB 4 
KONDISI LAPANGAN 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.1  Penyembelihan di Lapangan  

Untuk RPA.Dari tahun 2015-2018, datanya sekitar 21 RPA (Tabel 1). 

Sedangkan untuk Juleha (Juru sembelih Halal) yang sudah di training 

oleh LPPOM MUI sebanyak 63 orang. Kemampuan Juleha untuk motong 

ayam sekitar 150 ekor per hari, sedang kebutuhan ayam potong di 

makassar sebesar 45.000 ekor per hari...berarti hanya sekitar 9.000 ekor 

per hari masih sangat jauh dari harapan, maka juru sembelih ilegal yg ada 

di pasar-pasar itu sekitar 240 orang juleha yang akan dibutuhkan untuk 

memenuhi daging ayam potong yang halal 

Menurut Nusran (2017) menyatakan bahwa Proses 

Penyembelihan terdiri atas 2 bagian yang tidak terpisahkan yakni cara 

memproses dan Cara menyimpan dan menyajikan, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Cara memproses  

Binatang yang bisa dikonsumsi manusia tidak bisa langsung 

dimakan begitu saja, tetapi harus melewati suatu proses yakni 

penyembelihan, pembersihan dan pemasakan/pematangan. Ketika 

suatu jenis hewan yang ingin dikonsumsi sudah halal secara zat, maka 

proses-proses untuk menjadikannya bisa disantap juga harus 

memenuhi prinsip-prinsip kehalalan yang sudah diatur oleh Islam. 

Kecuali ikan dan belalang, semua hewan yang halal dimakan 

harus melewati proses penyembelihan. Proses ini tidak bisa dilakukan 

secara sembarangan tetapi memiliki beberapa syarat yang jika ditinjau 

dari segi kesehatan akan membawa manfaat yang sangat besar bagi 

kesehatan manusia. Beberapa persyaratan tersebut diantaranya seekor 

hewan harus disembelih oleh orang Islam, baligh, berakal dan 
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mengetahui tata cara penyembelihan dalam Islam. Seorang 

penyembelih boleh saja bukan orang Islam tetapi dia haruslah ahli 

kitab2 dan menyembelih dengan tata cara Islam. Ketika akan 

menyembelih haruslah dibacakan Basmallah oleh si penyembelih. 

Binatang yang akan disembelih harus masih hidup, karena jika 

binatang yang akan disembelih sudah mati berarti sudah menjadi 

bangkai dan statusnya menjadi haram untuk dikonsumsi. Ketika akan 

disembelih, hewan dihadapkan ke kiblat, penyembelihan dilakukan di 

daerah leher (urat tenggorokan) hingga darah hewan terpancar. Alat 

yang digunakan untuk menyembelih haruslah yang tajam, hal ini 

termasuk adab dalam memperlakukan binatang, karena jika alat 

penyembelih tumpul bisa menyiksa binatang sembelihan sebelum 

hewan tersebut mati.  

 

Gambar 15 : Tipe Penyembelihan di Rumah Tangga 

(sumber:supratikno,2017) 

 

Setelah disembelih, hewan yang akan dikonsumsi tersebut akan 

dikuliti dan dibersihkan. Alat-alat yang digunakan dalam proses ini, 
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seperti pisau, ember, baskom dsb haruslah suci, bersih dan halal, tidak 

digunakan untuk membersihkan daging yang haram. Air yang 

digunakan untuk mencuci juga harus air yang bersih dan suci 

mensucikan3. Proses ini harus dilakukan secara seksama, tidak boleh 

dicampur dengan bahan-bahan atau daging hewan yang haram 

dikonsumsi. 

2. Cara menyimpan dan menyajikan 

Dalam menyimpan bahan makanan halal, hendaknya disimpan 

secara baik sehingga tidak terkena najis atau bercampur dengan bahan 

makanan haram. Begitupula ketika menyajikan, alat-alat yang 

digunakan untuk menyajikan, seperti piring, mangkok, sendok, garpu, 

dsb, haruslah bersih dari najis, kotoran, dan percampuran dari bahan 

haram. Pakaian orang yang menyajikan juga harus bersih dan bebas 

dari najis. 

Pada Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang JPH (Jaminan 

Produk Halal) (lihat Lampiran UU No.33/2014) pada Proses Produksi 

Halal disebutkan pada Pasal 21 bahwa pada Pasal 1. Lokasi, tempat 

dan alat PPH (Produksi Pangan Halal) wajib dipisahkan dengan 

lokasi, tempat alat penyembelihan dan pengolahan, penyimpanan, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tdak 

halal. Pada Pasal 2 disebutkan Lokasi, tempat dan alat PPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a).dijaga kebersihan dan 

hieginitasnya, (b). Bebas dari najis dan (c). Bebas dari bahan tidak 

halal (UU JPH, 2014). 

Teknik penyembelihan pada skala industri dengan dua macam 

cara yaitu digantung terbalik membelakangi juru sembelih dan 

digantung terbalik menghadap juru sembelih. Prinsip kesrawanan dan 

persyaratan halal yakni Ayam memiliki struktur tulang leher yang 

berbeda dengan mamalia, Ayam memiliki struktur buluh darah leher 

yang berbeda dengan mamalia dan Lokasi penyembelihan merupakan 

titik kritis dalam persyaratan halal dan prinsip kesrawan. Teknik 

pemotongan yang berbeda akan menghasilkan penampang sayatan 

yang berbeda. Luka sayatan yang tidak boleh saling bertemu dan jarak 

antara penyembelihan dengan pencelupan air panas 
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Anatomi Buluh Darah Leher Ayam 

 

Gambar 16: Sistem Sirkulasi pada Unggas 

 (modifikasi dari Miller 1974 dalam Supratikno, 2017) 

 

Penyimpangan Penyembelihan Di Pemotongan Tradisional 

Oleh Satu Orang Juru Sembelih yakni : 

1. Sayap ditarik ke belakang sehingga sendi bahu terekstensio 

berlebihan, 

2. Leher dan kepala terlalu diekstensio ke belakang  

3. Sebelum perdarahan selesai dan ayam mati, ayam sudah dimasukkan 

ke dalam bak penampungan atau bahkan langsung dicelupkan ke 

dalam air panas  
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Gambar 17 : Penyembelihan dari arah depan (terlalu ke atas) 

 

Anatomi Tulang Leher Ayam  

Gambar 18 : Tulang Leher Ayam 

 

Keterangan:  

A= Os mandibulae B. = Os vertebrae cervicales 1, C.= Os vertebrae 

cervicales  

D. = Os vertebrae cervicales 3 E. = Os vertebrae cervicales 4,  

Tanda panah: arcus hemal - Bar 1cm. (sumber : Supratikno, 2017) 
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Salah satu yg menentukan kualitas ini adalah kandungan glikogen. Jika 

kandungan glikogen cukup, maka secara gradual akan diubah mejadi asam 

lsktat sampai dengan 24 jam maka pH daging akan turun ke titik isoelektrik 

sekitar 5,7. Jika sapinya stress terlalu lama. Maka glikogen dalam daging 

menjadi rendah sehingga Ph 24 jam aksn tetap tinggi, daging akan menjadi 

dark firm and dry. Sedangkan jika stresnya singkat tapi parah, misalnya saat 

akan disembelih di siksa terlebih dahulu, maka glikogen yg ada akan dipecah 

dengan sangat cepat menjadi asam laktat dan Ph daging akan turun dengan 

cepat pula (seharusnya pelan-pelan sampai 24 jam,) akibatnya daging akan 

menjadi soft pale and exsudatif. Aging adalah proses lanjutan yg melibatkan 

proses enzimatis, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh mutu awal daging 

dan juga pH daging. Selain itu stress juga akan mengaktifasi sistem simpatis 

yg akan membuat darah diretensi di daging sehingga menyebabkan darah 

banyak di daging. Kesejahteraan hewan dan stres mungkin tudak secara 

langsung mempengaruhi kehalalan, tetapi penerapan kesrawan lebih kearah 

bebuat ikhsan sehingga kslau digabungkan dengan kehalalan, daging yg 

dihasilkan menjadi halal dan thoyib. Salah satu penerapan kesrawan dalam 

penyembelihan adalah menggunakan pisau yg sangat tajam. Didalam aturan 

islam dan juga kesrawan dilarang mengasah pisau didepan hewan yang akan 

disembelih. Bukan karena hewannya takut melihat pisau, tapi lebih kepada 

sapi pendengarannya lebih peka sehingga sangat terganggu dg suara gesekan 

pisau dg pengasahnya. Kenapa harus pisau sangat tajam, agar penyembelihan 

dapat dilakukan dengan sekali gerakan, luka sembelihannya tidak melebar 

dan penampang sayatan buluh darah menjadi halus jika tumpul maka sayatan 

menjadi kasar dan banyak jaringan kolagen yg terbuka yg jika berkontak dg 

faktor pembekuan darah menyebabkan blood cloth atau sumbatan pada buluh 

darah. Sapi yang buluh darahny tersumbat akan lama matinya, sehingga 

banyak meronta ronta dan akibat akhirnya adalah daging menjadi memar 

memar 

 

 

 

 

 



 

-- 72 -- 

 Muhammad Nusran 

a. Sentra Penyembelihan Ayam Potong 

Tabel 15 : Daftar RPA Yang Bersertifikasi Halal 

No Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Jenis Produk 

1 SURYA MITRA 

SEJATI 

Jl. Racing Center no. 1 AB 

(tepi kanal) Makassar 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

2 CV. ALAM JAYA Dusun Pacerakkang Kel. 

Moncongloe Maros 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

3 DEPOT RESKY Jln. Tinumbu No. 182/183 

Makassar 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

4 CAHAYA 

MAWANG 

Jln. Poros Malino, Mawang, 

Gowa 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

5 CV. AZRA 

REKADAYA 

Jln. Cokonuri DalamI. No. 7 

Makassar 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

6 US. MAIWA Jln. Pelabuhan Rakyat, pare-

pare 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

7 UNGGAS MITRA 

SESAMA 

Jln. Bukit Lewadang Kota 

Palopo, Palopo 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

8 CV. ABI JlN. Tmn Pahlawan No. 14 

Makassar 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

9 RPA AL-AMIN Jln. Parumpa, Ruko Pasar 

Daya, Makassar 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

10 RPA AS-SALAM Jln. Parumpa, Ruko Pasar 

Daya, Makassar 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

11 UD. MAHARANI 

RESTU 

Jln. Mangka Dg. Bombong, 

Manggaruppi, Gowa 

Rumah Potong 

Hewan (RPH) 

12 PT. TRI TUNGGAL 

ABADI 

Jln. Kima 10 NO. 19, 

Makassar  

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

13 CV. SHIDQIYAH 

FAIQAH 

Dusun Biringkaloro, Kec. 

Tanrili, Maros  

Rumah Potong 

Hewan (RPH) 

14 PAUL AYAM Jln. Muh. Yamin Baru No. 

92, Makassar 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 



 

-- 73 -- 
 

 Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong 

No Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Jenis Produk 

15 RPA. WAWAN 

AYAM 

Pasar Jembatan Kembar, 

Sungguminasa, Gowa 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

16 PT. CIOMAS 

ADISATWA 

Dsn. Makuring, Ds Bonto 

Tallasa. Kec. Simbang, 

Maros 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

17 CV. ALAM JAYA Jln. Anuang No. 11 A, 

Makassar 

Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

18 UD/ HARCO Jln. K.S Tubun No. 4 

Makassar 

Daging Ayam 

Segar dan Beku 

19 

 

  Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

 

20 

  Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

 

21 

  Rumah Potong 

Ayam (RPA) 

 Sumber: LPPOM-MUI SULAWESI SELATAN (2018), akumulasi dari data tahun 

2017 

 

b. Edukasi dalam Penyembelihan Ayam 

Menurut Nusran (2017), ada sejumlah titik kritis di RPA yang 

sempat diamati dengan seksama adalah sebagai berikut 

1. Pada kondisi pemotongan, dimana sikap penyembelih dan tata cara 

syar’i yang diabaikan artinya penyembelih tidak mengucapkan 

“bismillah” ketika akan menyembelih, yang menyebabkan produk jadi 

haram, begitu pula pada alat penyembelih (pisau) yang kurang tajam 

(tidak di asah)  

2. Pengkulitan, adanya praktek binatang yang disembelih belum mati 

sudah dikuliti 
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3. Cabut bulu, adanya praktek ayam yang dimasukkan ke air panas 

sebelum ayam tersebut mati 

4. Kontaminasi, adanya najis dan darah pada air panas pada proses cabut 

bulu, terjadi kontaminasi pada produk ayam tersebut 

5. Darah, adanya praktek menggunakan darah ayam untuk membuat 

daging terlihat segar, sehingga produk terlihat fresh. Praktek ini sama 

sekali tidak direkomendasikan 

Cara penyembelihan di lapangan sangat jauh dari perlakuan halal 

dan ihsan pada hewan sembelihan. Ada ayam yang dipotong, juru 

sembelihnya melakukan sambil merokok. Ada juga ayam yang belum mati, 

langsung dimasukkan ke air panas untuk proses pencabutan bulu. Sehingga 

ayam tersenut mati bukan karena disembelh sebagai sebab awal, tapi mati 

karena air panas. Ini semua mempengaruhi kualitas daging tersebut. 

Menurut Nusran (2017) dalam Supratikno (2017) bahwa status fisiologis 

hewan sangat berpengaruh pada kualitas daging yang dihasilkan. 

Penanganan yang tidak welfare pada saat sebelum dan selama proses 

penyembelihan akan menimbulkan stress dan mengaktifasi sistem 

simpatis. Pada saat stress darah akan lebih banyak dialirkan ke otak dan 

otot rangka dan sistem simpatis akan bekerja mengkonstrisikan buluh 

darah. Jika hewan dalam kondisi ini di sembelih maka proses kematiannya 

menjadi lama, hewan meronta-ronta sehingga daging menjadi memar serta 

darah banyak tertinggal di dalam daging. Lebih jauh Supratikno (2017) 

mengatakan bahwa Pada hewan yang stress kronis berkepanjangan, maka 

cadangan glikogen otot sangat sedikit sehingga proses pembentukan asam 

laktat sangat sedikit dan PH daging tetap tinggi: daging DFD (dark, firm 

and dry). Hewan yang stress akut sesaat sebelum disembelih akan terjadi 

pemecahan glikogen yang tinggi yang akan menyebabkan pembentukan 

asam laktat dan penurunan PH terlalu cepat di jam pertama setelah 

penyembelihan : daging PSE (Pale,Soft And Exudatif). 
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4.2 Peralatan dalam Proses Penyembelihan  

 

Gambar 19 : Elevasi Pisau Penyembelih Terhadap Objek 

 

Gambar 20 : Sketsa Pisau Penyembelih 

 

Gambar 21 : Tampak Model Pisau Penyembelih 
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Gambar 22 : Model Pisau Penyembelih 

Salah satu unsur yang menetukan kehalalan dari penyembelihan 

adalah dengan Pisau Sembelihan yang sesuai ketentuan syariah yakni 

bahan tidak mengandung unsur kuku, gigi dan tulang, sangat tajam 

artinya mampu menyayat dengan mudah dan sekaligus semua saluran 

wajib tanpa tenaga berlebihan, sayatan yang dihasilkan menjadi halus 

sehingga tidak terlalu menyakiti hewan serta tidak menginduksi faktor 

pembekuan darah, ukuran: cukup panjang kokoh untuk menjamin semua 

unsur wajib terpotong sempurna, bentuk ujung pisau melengkung ke luar 

untuk menghindari sayatan berulang pada saat gerakan resiprokal pisau 

dilakukan, dan dilarang mengasah pisau di dekat hewan. 

Ukuran pisau yang disarankan seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 23 : Ukuran Pisau Sembelihan yang di sarankan 

Cara menguji ketajaman pisau yakni dengan mengiris kertas dan 

teriris tanpa hambatan lurus ke bawah seperti contoh gambar berikut 
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Gambar 24 : Cara menguji ketajaman pisau 

 

Pisau buat juleha 

Perlu standar ukuran ketajaman pisau, biasanya mengetes dengan 

kertas. kalau bisa motong mulus selembar kertas tanpa gerigi di bekas 

potongan. Pisau dianggap kompeten buat sembelih. Masalahnya kualitas 

pisau bervariasi. ada yang sekali pakai sudah tumpul ada yang dipakai 15 kali 

juga tetap tajam, mengetesnya yakni dengan sayatan kertas. Pisau tajam yang 

biasa kita pakai di seafood processing merek Victorinox, dan itu tajam sekali. 

Dalam prakteknya di lapangan, ketika jagal di RPA, ada yang ngukur 

ketajaman pisau pakai jempol, pakai rambut dsb. Tapi menurut standar pisau 

dikatakan tajam jika mampu mengiris, atau menebas kertas hvs ukuran A4 

dengan lurus dan mulus tanpa ada sobekan. Merk pisau macan macam. 

Seperti merek victorinox, dalam pelatihan, merek tersebut yang sering di 

gunakan dimana harganya sekitar 550 ribuan yg ukuran 25 cm. 

Penyembelihan kambing di Arab yaitu di Maslakh ( ma'la) Mina saat masa 

haji, julehanya canggih2, cukup 1 kambing 1 juleha,penyembelihannya 

hitungan bbrp detik selesai pada posisi kambing berdiri, langsung kambing 

terduduk jatuh. Mereka cara mengasah pisaunya selalu keluar, ngetes pisau 

sdh tajam ditesnya dg mengerik tipis ke permukaan kuku jempol tangan. 
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Menyembelih kambing 90 ekor tdk sampai 1 jam selesai. Maksudnya 1 orang 

juleha menyembelih 90 kambing. Mungkin ada benarnya, cuma untuk 

konteks Indonesia yang kadang ada yg sangat mengutamakan sunah sunah 

tertentu seperti menghadap kiblat dsb, susah sekali di ubah. Sebenarnya tidak 

masalah di uji ketajaman pakai apa saja. Tapi perlu dikalibrasi dulu cara 

mengukur ketajamannya. Salah satu nya adalah dengan mengujinya dengan 

kertas A4. Soalnya kalau patokannya kuku atau rambut itu berbeda beda 

setiap orang. Mungkin juleha disana sdh proses krn tiap tahun menyembelih 

jutaan kambing dan unta (saat ini dilarang), semua mengarah ke kiblat, 

mungkin disana kalibrasinya bukan kertas A4. Menghadap Kiblat hanya adab 

saja, bukan kewajiban maupun rukun dalam Fiqih Penyembelihan. Bagus jika 

bisa menghadap Kiblat. Jika tidak bisa juga tidak mengapa. Di Al Moaisem 

Slaughter House, dekat tenda-tenda jama'ah haji di Mina, para juleha juga 

tidak selalu menghadap Kiblat. 

RPH di Saudi, sebagai contoh kaitan dengan cara menghadapkan 

binatang akan di sembelih, memang hadits yang menghadap kiblat tidak 

cukup kuat, rata rata mereka masih sangat memegang adab ini. Mengenai 

ketajaman pisau, Kalau standar ketajaman yang diakui oleh internasional 

menggunakan kertas A4. Dengan demikian semoga bisa mendidik dan 

membekali para juleha untuk makin semakin baik lagi kedepan. Kalau ada 

panduannya panduan umumnya, lebih detilnya ada di materi uji kompetensi 

LSP dan ada di kurikulum pelatihan yang sudah terusun.  

Gambar 25: Cara pengetesan 

ketajaman pisau sembelihan 

juleha dengan mengiris rambut 

 

Cara lainnya pengetesan 

ketajaman pisau sembelihan 

juleha dengan mengiris rambut 

ini yang biasa tukang jagal pakai 

untuk menguji ketajaman pisau, 

tapi yai itu sensitifitas jempol 

beda beda, jenis rambut juga beda beda, sehingga perlu kalibrasi 
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Gambar 26: Mengecekan Ketajaman Pisau 

 

Ini Pedoman Pemotongan / Penyembelihan Hewan (Ruminansia dan 

Unggas). Semoga bermanfaat. Selain victorinox ada merk wustof, jangan 

pake sharpening stone pak, sayang pisaunya. Pakai sharpening Steele, dengan 

sudut kemiringan 20 derajat 

 

4.3 Pengolahan data dengan Pendekatan system Dinamik  

Pengolahan data dengan simulasi sistem dinamik, dimulai dengan 

membuat variabel yang dihubungkan dengan sejumlah variabel lain yang 

saling terhubung. Dalam hal ini bahwa variabel produk yang bersertifikat 

halal sangat dipengaruhi oleh seberapa besar juleha yang dimiliki oleh 

LPH yang ada. Karena dengan jumlah juleha yang ada akan 

mempengaruhi produksi ayam potong halal. Olehnya itu, sistem edukasi 

Penyembelihan harus memperbanyak mengadakan training/workshop 

bagi calon juleha baru yang berasal dari sejumlah RPA yang bertebaran 

di sentra-sentra penyembelian di Makassar. Demikian juga tingkat 

kesadaran sejumlah pemilik RPA untuk menambah jumlah juleha 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan produk ayam potong halal. 
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 Untuk pengolahan lebih lanjut disajikan diagram keterhubungan 

antar variabel yang diprediksi memiliki hubungan yang dekat terhadap 

sejumlah variabel tersebut seperti gambar berikut: 

 

Gambar 27 : Diagram varibel dalam sistem RPA 
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BAB 5 
SERTIFIKASI JURU SEMBELIH 

HALAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

Dalam tulisan sadar Halal koran Amanah edisi Kamis tanggal 7 

September 2017 menyatakan bahwa Penyembelihan merupakan titik 

kritis yang menentukan status kehalalan daging yang dihasilkan. Dari 

Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Sembelihan adalah di 

antara pangkal dagu (leher) dan pangkal leher”.   

(Nusran, 2017) 

 

Temuan yang ditargetkan adalah adanya mapping sentra 

penyembelihan ayam potong, model Kebijakan yang akan di usulkan kepada 

Pemerintah dan stakeholder untuk mendapatkan antisipasi kebijakan, bentuk 

edukasi dan sistem sertifikasi penyembelih dan bentuk kesadaran halal yang 

diharapkan akan merata di sejumlah RPA di sekitar Kota Makassar. 

Kontribusi mendasar yang akan dapat diberikan adalah terbentuknya 

kesadaran yang merata pada RPA dan pada sentra-sentra pemotongan Ayam 

di kota Makassar sebagai suatu model kebijakan yang akan diterapkan. Para 

Penyembelih Ayam akan memiliki sertifikat penyembelih Ayam atau Juru 

Sembelih Ayam (Juleha), serta jelasnya bentuk manajemen terpadu dari 

sistem sertifikasi penyembelihan ayam. Manfaat yang akan dapat dihasilkan 

yakni akan membantu pengambilan kebijakan sertifikasi halal produk ayam 

potong bagi pemerintah dan pihak yang berwenang di Makassar, 

meningkatnya kepercayaan konsumen akan produk ayam potong yang 

disertifikasi halal yang akan melahirkan terciptanya loyalitas konsumen akan 

produk ayam potong yang beredar di Makassar dan sekitarnya dan adanya 

rasa aman, citra dan dukungan konsumen dalam mengkomsumsi produk 

ayam potong yang disertifikasi halal tersebut (Nusran,2016). 
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5.1 Mapping sentra Penyembelihan Ayam potong 

Pemetaan (Mapping) Sentra Penyembeihan ayam potong, masih 

belum terkordinasi dengan baik. Pemilik RPA menempatkan RPA sesuai 

keinginan pribadi. Atau bahkan pada daerah padat penduduk seperti di 

daerah Bara-baraya dan di daerah Antang. (Tabel 1). Kemudian areal 

peternakan, dimana ayam tersebut diternakkan berasal agak jauh dari 

areal penyembelihan, bahkan kebanyakan dari luar daerah seperti dari 

Kab.Maros dan Kab.Gowa.  

Untuk melihat produk ayam potong yang beredar dan diperjual 

belikan di masyarakat sudah sesuai petunjuk syariat dalam proses 

penyembeliahnnya. Juga, pertanyaan tentang pengetahuan yang 

bertujuan untuk melihat apakah responden memiliki cukup informasi 

yang berkaitan dengan produk ayam potong halal. Selain itu, pertanyaan 

juga tentang RPA yang ada tersebar di kota Makassar baik yang legal 

artinya memiliki izin penyembelihan dan sertifikat halal dan yang tidak 

memiliki izin sama sekali.  

 

Tabel 16 : Data Pemotongan Unggas (Khusus untuk ayam potong/Broiler) 

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan Kota Makassar (2017) 

 

Dari Analisis grafik pertumbuhan Konsumsi Ayam Potong, terlihat 

kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan 

bahwa, kegemaran konsumen akan produk ayam potong masih cukup 

signifikan, tentunya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari 

tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa, jika produk ayam 

TAHUN 
JUMLAH AYAM 

(EKOR) 
KETERANGAN 

2012 1.138.720  

2013 1.172.882  

2014 10.996260 Terjadi lonjakan 

komsumsi ayam 

2015 13.075.771  

2016 16.112.910  
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potong memiliki branding halal, maka tentu saja akan lebih 

memperlihatkan signifikansi lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi 

produk ayam halal untuk masa yang datang. 

 

 Tabel 17 : Data Komsumsi Ayam Potong tahun 2016 

Sumber: Kota Makassar Dalam Angka (2017) 

 

Tabel 18 : Data Populasi Ayam Ras (Ayam Potong) Di Kota Makassar 

Sumber: Kota Makassar Dalam Angka (2017) 

BULAN 
JUMLAH AYAM 

(EKOR) 
KETERANGAN 

JANUARI 1.156.000  

PEBRUARI 1.150.000  

MARET 1.005.200  

APRIL 1.167.000  

MEI 1.167.000  

JUNI 1.347.000  

JULI 1.867.500  

AGUSTUS 1.345.650  

SEPTEMBER 1.634.270  

OKTOBER 1.243.500  

NOPEMBER 1.405.340  

DESEMBER 1.560.450  

TOTAL 16.112.910  

KECAMATAN 
JUMLAH AYAM 

(EKOR) 
KETERANGAN 

TAMALATE 109.881  

MANGGALA 110.842  

BIRINGKANAYA 109.637  

TAMALANREA 70.825  

TOTAL KOTA 

MAKASSAR 

40.1185  
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Dari sejumah pasar yang ada di kota Makassar, menunjukkan 

peningkatan kebutuhan ayam potong. Demikian pula mengenai harga 

berbanding lurus dengan kebutuhan tersebut. Kenaikan harga 

mencapai 40 persen.Harga perekor ayam potong seberat 1,8 kg 

seharga Rp 45 ribu, sementara itu untuk seekor ayam potong dengan 

berat 2,4 kg seharga Rp 60 ribu. Permintaan meningkat terus bisa 

sampai 150 persen, bahkan bisa terjual hingga 500 ekor lebih dalam 

sehari (Alfian, 2017). 

  

 

Gambar 28 : Suasana di pasar penjualan ayam salah satu pasar di kota 

Makassar (sumber: Alfian-Tribun Timur, 2017) 

 

Sementara menurut Mulyai (2017) menyampaikan bahwa 

biasanya jelang perayaan keagamaan seperti Hari Raya Idul adha, 

harga ayam potong merangkak naik di sejumlah pasar di Kenaikan 

harga ayam ini dari harga Rp 17 ribu per kilogram naik menjadi Rp 

19 ribu per kilogram. Harga ini diprediksi akan terus mengalami 

kenaikan karena kebutuhan ayam jelang Hari Raya Idul adha. Masih 

bisa naik karena pembeli daging ayam meningkat. 

Mengbandingkan sejumlah penetapan harga ayam potong 

yang berkait erat dengan kebutuhan ayam potong di setiap daerah 

http://makassar.tribunnews.com/tag/iduladha
http://makassar.tribunnews.com/tag/iduladha
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disekitar kota Makassar, tetap memperlihatkan data yang hampir 

sama. Sepanjang tahun 2017, paling tidak dari data bulan sebelumnya, 

memperlihatkan trend data yang meningkat walau ada juga yang 

berbeda. Permasalahan di industri perunggasan tak kunjung usai. Over 

supply produk unggas di pasar menyebabkan harga ayam hidup di 

level kandang peternak jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP). 

 

Gambar 29 : Produk ayam potong yang tersebar di kota Makassar 

(sumber: trobos.com, 2017) 

 

Harga broiler berada di kisaran Rp 16.500 – 18.000 per kg. 

Padahal harga biasanya menembus sekitar Rp 19.000 per kg, itu pun 

harga terendah. Anjloknya harga broiler sudah terjadi 2 - 3 tahun 

terakhir. Merosotnya harga daging ayam di pasaran juga terjadi di 

Makassar, Sulawesi Selatan. Harga daging ayam di kandang berada di 

angka Rp 13 ribu per kg. Tentu harga tersebut tidak dapat menutupi 

ongkos produksi. Karena nanti harga 19 ribu per kg peternak baru 

dapat keuntungan. Dan merosotnya harga daging ayam terjadi hampir 

di seluruh Indonesia. Ini disebabkan kelebihan produksi di setiap 

daerah. Di saat bersamaan, juga terjadi pelepasan breeding farm, atau 

induk ayam yang tidak produktif lagi ke pasaran. Peternak plasma 
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tidak merasakan, karena mereka mendapatkan jaminan harga dari 

pabrik. Kondisi ini murni karena mekanisme pasar. Sekarang tidak 

ada yang bisa atur harga di sektor daging ayam, karena produk ini 

tidak bisa disimpan. Harga ayam di tingkat peternak mandiri terjun 

bebas disebabkan kalah saing dengan integrator. Melimpahnya 

pasokan ayam dari kandang integrator membuat harga ayam di 

kandang peternak mandiri anjlok. Juga diperburuk dengan tingginya 

harga pakan dan DOC (day old chick/anak ayam sehari). Saat ini saja 

harga DOC dijual Rp 6.100 per ekor, padahal biasanya Rp 4.500 per 

ekor. Demikian pula tingginya harga pakan dan bibit tidak wajar. 

Harga pakan dan bibit tetap mahal, tapi harga jual ayam tidak sesuai. 

Saat ini, sudah banyak peternak mandiri yang gulung tikar karena 

fluktuasi harga ayam, karena harga jual tidak sebanding dengan HPP. 

Penjualan berada di angka Rp 19.000 – 20.000 per kg akan menjadi 

harga yang stabil, dan agar dapat bertahan ke depannya (trobos.com, 

2017). 

Harga daging ayam di tingkat pedagang saat ini masih belum 

juga mengalami penurunan. Harga ayam dibanderol seharga Rp 

45.000/ekor dengan kisaran berat 1,4 kg sampai 1,5 kg. Sebenarnya, 

berapa harga ayam saat dibeli pengepul dari peternak di kandangnya? 

(detik.com, 2017) 

 
Gambar 30 : Transaksi penjualan produk ayam potong di Pasar 

        (sumber: detik.com, 2017) 
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Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN), 

menyatakan bahwa harga ayam hidup (livebird) yang belum di potong 

di peternakan unggas yakni sebesar Rp 18.000/kg.(kasus di Jawa 

Barat dan Banten yang jadi pemasok ke Jakarta) dengan keuntungan 

cukup bagus buat peternak, meski untungnya tipis, karena harga 

pokok produksinya berkisar Rp 17.000/kg. Setelah ayam dipotong dan 

sudah dipisahkan hanya menjadi daging dan tulang saja, bobot ayam 

akan turun menjadi hanya 70% dari berat saat masih berupa ayam 

hidup. Umumnya pedagang ayam potong di pasar menjual dalam 

bentuk per ekor. Sementara standar harga di kandang peternak adalah 

bobot ayam atau dihitung per kilogram hidup. Ayam kalau sudah 

dipotong, dihilangkan bulu, darah, dan jeroannya, kemudian 

dihilangkan kaki dan kepalanya, itu beratnya jadi 70% dari berat ayam 

hidup. Semetara kalau yang dijual pedagang masih ada kepala dan 

kaki, itu berkurang jadi 85% dari berat saat masih hidup. Sehingga 

harga ayam yang dijual Rp 45.000/ekor dengan berat kisaran 1,4 kg 

sampai 1,5 kg terbilang masih wajar. Tentunya setelah dipotong 

ongkos transportasi, biaya pemotongan, dan margin di tingkat 

pedagang dan pengepul. 

 
Gambar 31 : Ayam siap potong di kandang 

(Sumber: http://hargacara.com/harga-ayam-broiler.html) 

 

http://hargacara.com/harga-ayam-broiler.html
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Gambar 32 : Ayam Broiler yang nampak sehat  

(Sumber: http://hargacara.com/harga-ayam-broiler.html) 

 

Hanya ada 4 kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kota 

Makassar yang memiliki potensi populasi ayam potong. Dari Gambar 

5 terlihat kecenderungan meningkat atas pertumbuhan konsumsi 

Produk Ayam halal. 

 

Gambar 33 : Pertumbuhan Konsumsi Ayam Potong 

http://hargacara.com/harga-ayam-broiler.html
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5.2 Model Kebijakan  

Pengolahan data dengan Pendekatan Simulasi Sistem Dinamik, 

namun Gambaran yang dapat diberikan atas sejumlah data yang telah di 

dapatkan, menunjukkan adanya flow dari diagram keterhubungan antar 

variabel. Dengan menggunakan vensim versi 2 Profesional didapatkan 

diagram dengan stock flow dan dapat di running sebagai berikut 

 

Gambar 34 : Model kebijakan Produk Ayam Potong 

 

5.3 Pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal  

Bentuk edukasi Juleha (Juru sembelih Halal) adalah dengan 

mengundang sejumlah pemilik RPA (Rumah Potong Ayam) baik yang 

sudah memiliki Sertifikat Halal MUI maupun yang sedang memproses 

sertifikat Halal dengan memberikan pelatihan 1 – 2 hari meliputi teori 

dan praktek sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti di LPPOM MUI 

Sulawesi Selatan di Makassar. Setelah mereka dilatih dengan teori dan 

Praktek setelah itu diberikan piagam/sertifikat telah mengikuti pelatihan 

sistem penyembelihan secara syariat Islam 
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 Tabel 19: Responden penyembeli di RPA Antang Kec. Manggala, Makassar, 

Tahun 2017 

 

Tabel 20 : Responden penyembelihan di RPA Bara-Baraya di Kota Makassar  

 

Nusran (2017) dalam tulisan sadar Halal koran Amanah edisi 

Kamis tanggal 7 September 2017 menyatakan bahwa Penyembelihan 

merupakan titik kritis yang menentukan status kehalalan daging yang 

dihasilkan. Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhu, ia berkata: 

“Sembelihan adalah di antara pangkal dagu (leher) dan pangkal leher”. 

Berkaitan dengan proses penyembelihan, maka dikenal istilah Juleha 

adalah singkatan dari Juru sembelih Halal, yang sudah merupakan satu 

profesi dari proses penyembelihan yang berlaku di seluruh Indonesia. 

Sertifikasi Juleha sangat penting kaitan dengan tepat dan benarnya tata 

cara sembelihan pada hewan tersebut.  

 

5.4 Sertifikasi Halal Penyembelihan Ayam Potong  

Dasar legalitas Penyembelihan Ayam, ada pada sejumlah aturan 

seperti pada dalam Hadis bahwa “Sesungguhnya Allah mewajibkan 

berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka 

hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika engkau 

NO 
NAMA 

RESPONDEN 

JENIS 

KELAMIN UMUR  
JUMLAH PENYEMBELIAN ( %) PEKERJAAN  

L P HARI MINGGU BULAN  TAHUN 
 

1  FERDI L  29  52  110  378  4.056 PENGUSAHA 

2  DERMAWAN L  45  65  123  434  5.034  PENGUSAHA 

          

NO 
NAMA 

RESPONDEN 

JENIS 

KELAMIN 
UMUR  

(Tahun) 

JUMLAH PENYEMBELIAN ( %) 
PEKERJAAN  

  HARI MINGGU BULAN  TAHUN 

1 SUPARDI L - 27 56 125 423 5.076 PENGUSAHA 

2 BAKRI L - 34 45 105 367 4.404 PENGUSAHA 
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menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaknya 

seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya 

itu.” (Shahih Muslim (III/1548, no. 1955), Sunan at-Tirmidzi (II/431, no. 

1430).  

 Begitu pula dalam Halal Assurance System atau HAS 23103 : 

Guideline of Halal Assurance System Criteria on Slaughterhouses (2012), 

SKKNI No 196 tahun 2014 : Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan 

Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan 

Hewan Halal dan SNI 99002:2016 tentang pemotongan halal pada 

unggas. Persyaratan Juleha (penyembelih / juru sembelih ) adalah seperti 

Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani. Peralatan yang dipakai: tajam, 

mampu melukai sehingga darah mengalir, tidak terbuat dari kuku dan 

tulang. Lafaz tasmiyya “Dengan menyebut nama Allah”. Kompetensi 

teknis juru sembelih halal (juleha) yakni mampu membedakan hewan 

halal, mampu mengenali tanda tanda kehidupan pada hewan yang akan 

disembelih, mampu melakukan tindakan pemotongan hewan sesuai 

syariat, dan mampu mengenali tanda-tanda kematian. 

Menurut Nusran (2017) bahwa Dalam prinsip Islam, Pemotongan 

mekanik yang dilaksanakan di sebuah Pabrik atau Rumah Potong hewan 

harus mengikuti sejumlah aturan seperti membaca Bismillahi Allahu 

Akbar atau Bismillahir Rahmaanir Rahiim ketika menekan tombol 

mesin. Ulangi lagi pembacaan tersebut jika mesin dimatikan, 3 saraf 

harus dipotong, yaitu 1. Pembuluh Darah Sisi kiri Dan Kanan (Vena 

jugularis dan arteri karotis), 2. Saluran Makan (Eshophagus), 3. Saluran 

nafas Trakea (Trachea). Pemotongan harus dilakukan dalam satu langkah 

cepat, dari sisi depan tanpa memotong tulang (Nusran, 2015 dalam 

Nusran, 2016). 
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Gambar 35 : Tata Cara Penyembelihan Ayam Sesuai Prinsip Syariat Islam 

         (Nusran, 2013 dalam Nusran 2016) 

 

 

Gambar 36 : Ayam Di Kandang Pemeliharaan 
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Gambar 37 : Model Penyembelihan Ayam System Conveyor 

 

 

Gambar 38 : Contoh Penyembelihan Ayam Yang Tidak Ergonomi 
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Gambar 39 : Contoh Penyembelihan Ayam Yang Ergonomi 

 

5.5 Diversifikasi Produk Pisau Juleha  

Diversifikasi produk adalah upaya mencari dan mengembangkan 

produk atau pasar yang baru, atau keduanya dalam mengejar 

pertumbuhan, peningkatan penjualan, produktifitas, stabilitas dan 

profitabilitas. (Tjiptono, 2001). 

Persaingan dalam bidang pemasaran produk industri kreatif 

bertujuan untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi. Persaingan 

tersebut ditambah semakin kritisnya konsumen dalam menentukan 

produk yang akan dibelinya. Konsumen akan memilih produk yang 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan, sehingga membuat pihak industri 

kreatif lebih terpacu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan 

kriteria konsumen. 
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Gambar 40: Dimensi Desain Pisau Juleha 

 

Hal tersebut menyebabkan semakin banyak produk yang 

dipasarkan haruslah mempunyai banyak keunggulan untuk memudahkan 

penggunaan produknya. Banyak terobosan baru yang dikembangkan 

oleh produsen yang intinya untuk meningkatkan kualitas produk. Untuk 

itu, salah satunya upaya produsen untuk memenuhi kriteria konsumen 

dalam produknya adalah dengan menciptakan produk-produk baru atau 

mengembangkan kembali produk yang sudah ada dengan memodifikasi 

ulang desain produknya 

  Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan selera, rasa 

bosan terhadap produk lama, menginginkan produk yang mempunyai 

keunggulan dan multifungsi. Untuk itu dibutuhkan pengembangan 

produk yang mempunyai kepekaan dan ide-ide baru yang dapat terus 

dikembangkan. Pengembangan produk pada dasarnya adalah usaha yang 

dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki dan menambah 

jenis pada satu produk yang ada (Ulrich dan Eppinger, 2005). 
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Gambar 41: Foto Hasil Desain Pisau Juleha (type P03-212) 

 

Produk pisau dapur tersebut akan dikembangkan menjadi produk 

multiguna yang sesuai dengan karakteristik keinginan konsumen (voice 

of costumer)  

dengan membuat usulan berupa rancangan desain pisau inovasi dengan 

menambahkan beberapa fungsi dari pisau tersebut. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen (customer satisfaction) 

serta dalam upaya menambah jumlah permintaan pasar terhadap produk 

pisau yang dihasilkan pengrajin dan akan berdampak pada peningkatan 

penjualan. 

 Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa “Metode Direct” 

dalam pemotongan hewan atau penyembelihan ayam menunjukkan lebih 

penyayang dibandingkan dengan metode konvensional di Barat, dimana 

hewan tertegun dengan “Pistol listrik” sebelum disembelih yang 

menyebabkan penghilang rasa sakit bagi hewan yang akan disembelih. 

Bahwa produk ayam potong yang telah dijamin Halal oleh MUI melalui 

Sertifikasi dari LPPOM-MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah 

diperoleh sangat menjamin bahwa produk dan proses produksi dilakukan 

secara syar’i. Sertifikasi dari LPPOM-MUI yang telah diperoleh, telah 

melalui uji kelayakan proses produksi sampai proses packaging 

(pengemasan). Dalam penyembelihan hewan harus di ikuti untuk 

menghindari stres bagi hewan sebelum penyembelihan, pemingsangan 

(Stunning) tidak membunuh hewan sebelum penyembelihan, tidak 
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menyakiti hewan, tidak menyebabkan kerusakan permanen pada salah 

satu bagian tubuh / organ (Nusran, 2015 dalam Nusran, 2016). 

 

Tabel 21 : Pengamatan Penyembelihan di RPA Kota Makassar 

 Sumber: Data di Olah, Nusran (2017) dalam Laporan akhir tahun ke-1 

 

Dari simulasi sistem Dinamik terhadap RPA dengan JULEHA 

(Juru Sembelih Halal) yang terlatih dan bersertifikat dengan RPA yang 

Penyembelih belum disertifikat, memperlihatkan perbedaan yang sangat 

signifikan. Yakni bahwa RPA dengan Juleha memperlihatkan 

kecenderungan grafik garis naik dengan sangat nyata, sedangan RPA 

tanpa penyembelih bersertifikat (RPA Ilegal) grafik cenderung menurun. 

Ini memperlihatkan indikasi baik ke depan dalam pemenuhan kebutuhan 

ayam potong yang halal, seperti pada gambar berikut ini. 

Variabel Sub Variabel Indikator Pengamatan 

Proses 

Pengelolaan 

Penyembelihan 

Ayam  

Perlakuan ayam 

sebelum 

Dipotong 

• Pemilihan ayam 

• lokasi pemotongan 

• alat pemotong 

• penyembelih 

Pada saat 

Pemotongan 

• Prose Penyembelihan 

• Proses pembersihan 

• Proses pemisahan 

bagian bagian daging 

• Penimbangan 

Perlakuan ayam 

Setelah Dipotong 

(postmortem) 

• Pemeriksaan Lanjutan 

• Pendistribusian daging 
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Komsumsi ayam di Makassar per hari berkisar 45.000 ekor, 

dimana hanya sekitar 20 % saja dihasilkan dari Juleha (juru sembelih 

Halal) yakni sekitar 9.000 ekor per hari, sisanya yang masih sangat besar 

itu sekitar 36.000 ekor atau sekitar 80%, masih di sembelih oleh juru 

sembelih yang belum disertifikasi, yang maknanya belum dijamin 

kehalalannya dari proses penyembelihannya itu. Jadi tingkat kesadaran 

masyarakat (konsumen) berpengaruh pada permintaan komsumsi ayam 

halal. Maka permintaan konsumsi ayam halal dengan ketersediaan ayam 

halal menjadi gap permintaan ayam halal. Ini menjadi dasar perubahan 

RPA ilegal (non Juleha) menjadi RPA Juleha.  

 

 

Gambar 42 : Grafik RPA secara Ilegal 
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Gambar 43 : Grafik RPA Juleha 

 

Akan tetapi, minat atau ketertarikan juru sembelih untuk 

mendapatkan pengakuan dari MUI sebagai JULEHA (Juru sembelih 

Halal) memperlihatkan kecenderungan menurun seperti pada Gambar 

berikut, 

 
Gambar 44 : Tingkat ketertarikan sertifkasi Juleha 
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Sejumlah alasan atau kemungkinan mereka tidak berminat 

menjadi Juleha karena masih belum memahami arti penting menjadi juru 

sembelih Halal, juga karena tingkat pendidikan mereka yang rendah yang 

menganggap yang penting mereka sudah biasa dalam dunia 

penyembelihan ayam, jadi merasa tidak membutuhkan sertifikasi 

semacam juleha itu. Atau juga kemungkinan lainnya yakni adanya biaya 

dari sistem sertifikasi juleha tersebut. Maka disinilah peranan 2 hal yakni 

peranan dan dorongan pemilik RPA, untuk membiayai pelaksanaan juru 

sembelih mereka dan yang sangat perpengaruh adalah adanya aturan ke 

depan bahwa tidak boleh ada yang menyembelih di RPA jika tidak punya 

sertifikat Juleha. Dan juga masa berlakunya Juleha akan ditetapkan 

kemudian agar setiap saat tertentu ada upgrade atau pengkinian data 

informasi dan keterampilan Juleha. Beredar Produk ayam potong dan 

hasil penyembelihan hewan tidak bersertifikat halal, tidak halalnya ayam 

yang dijual di supermarket salah satunya dikarenakan proses 

penyembelihan yang tidak bersertifikat halal. Selain itu, dalam produk 

yang dijual, juga tidak tercantum sertifikat halal dari MUI. Padahal, 

menurut UU Peternakan Pasal 58 menyatakan setiap penjualan ayam 

wajib menyertakan sertifikat halal. Kemudian ada fatwa MUI No 12 

tahun 2009 sertifikasi penyembelihan. Dua hal kita sampaikan produk 

ayam lokal tidak memenuhi ketentuan kementerian pertanian dalam UU 

dan ketentuan MUI sendiri. (Zulkarnain, 2016) 

 

Gambar 45 : Ketersediaan Produk Ayam Potong Halal 



 

-- 101 -- 
 

 Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong 

Maka diperlukan Pengawasan pemerintah yang ketat. Dalam 

Pasal 58 UU Peternakan dan fatwa MUI, daging ayam yang dijual di 

supermarket harus ada sertifikasi halal. Bahkan, pembiayaan sertifikasi 

halal ini seharusnya dibiayai Kementerian Pertanian.  

Dengan tidak adanya sertifikasi halal, maka peternak yang akan 

terkena imbas karena masyarakat tidak lagi mau membeli. Laporan ke 

MUI oleh pihaknya dilakukan agar pemerintah tanggap dan masyarakat 

bisa hati-hati. Kita ingin pemerintah membuat aturan UU ditegakkan 

sesuai UU. MUI juga panutan umat membuat fatwa tidak dilakukan 

sesuai fatwa. Himpuli menyebut 90 persen daging ayam yang dijual di 

supermarket atau toko ritel modern tidak halal. Produksi dari peternak 

280.000 ton per tahun, beredar ritel modern 30 persen. Dari 30 persen itu 

90 persen belum ada ketentuan halal. Seperti di Carrefour, Lottemart, 

Hypermart. Berdasarkan data Himpuli, ada 75.600 daging ayam tidak 

halal beredar di Indonesia tiap tahunnya.(Zam, 2003). Walaupun data dan 

informasi ini sudah cukup lama, tapi dapat dijadikan peringatan bahwa, 

sampai sekarang pun, praktek yang sama masih terus berlangsung. 

Manfaat yang akan dapat dihasilkan adalah 1. Akan membantu 

pengambilan kebijakan sertifikasi halal produk ayam potong bagi 

pemerintah dan pihak yang berwenang di Makassar. 2. Meningkatnya 

kepercayaan konsumen akan produk ayam potong yang disertifikasi halal 

yang akan melahirkan terciptanya loyalitas konsumen akan produk ayam 

potong yang beredar di Makassar dan sekitarnya. 3. Adanya rasa aman, 

citra dan dukungan konsumen dalam mengkomsumsi produk ayam 

potong yang disertifikasi halal tersebut. Adanya nilai profitabilitas untuk 

meningkatkan rasa percaya diri konsumen pada produk yang disertifikasi 

untuk penciptaan loyalitas pelanggan. Ada rasa aman dalam 

mengkonsumsi produk sertifikasi halal akan meningkatkan citra dan 

dukungan pelanggan (Nusran, 2013 dalam Nusran, 2016) 
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BAB 6 
REKOMENDASI SISTEM 

PENYEMBELIHAN HALAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

Penelitian pada Pengembangan Produk berupa Pisau juleha yang 

standar sesuai dengan petunjuk syariat dan paten Pisau Juleha. 

Sosialisasi dan edukasi Juru sembelih Halal dan sertifikasi Halal Rumah 

Potong Ayam (RPA), menjadi kata kunci keberhasilan dalam 

menghasilkan produk Ayam potong Halal. 

 

6.1. Kesadaran Halal Penyembelihan Ayam Potong  

Tantangan pemenuhan kebutuhan ayam potong halal menjadi 

sangat urgen di kota Makassar, mengingat kebutuhan ayam potong sangat 

minim yang hanya mampu sekitar 20 % (Hasil Laporan Akhir penelitian 

Tahun ke-1dan tahun ke-2) dengan kekurangan Juleha sekitar 240 orang 

harus diadakan percepatan training bagi calon juleha, agar terpenuhi 

bentuk distribusi ayam potong sehat dan halal ke depan, maka kesadaran 

akan komsumsi ayam potong halal harus semakin di tingkatkan dari wktu 

ke waktu. Kesadaran ini perlu di kondisikan dan di dukung oleh semua 

pihak. Khusus buat memasyarakatkan penyembelihan Ayam secara 

syar’I, maka di rekomendasikan untuk memperbanyak mengadakan 

pelatihan dan sosialisasi si masyarakat, khususnya masyarakat calon 

penyembelih, di pasar-pasar dan sentra-sentra penyembelihan di kota 

Makassar. Mengenai perlunya menambh Juleha (juru sembelih Halal), 

maka dengan bekerja ama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi) dan LSP (lembaga Sertifikasi Profesi) untuk senantiasa menjalin 

kerjasama dan kolaborasi, juga kepada sejumlah organisasi yang sejenis 

seperti organisasi Juleha (Juru Sembelih Halal) khususnya yang 

berdomisili di Makassar dan area Sulawesi Selatan 
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6.2 Keterlibatan Dan Dukungan Masyarakat 

Dukungan dari sejumlah organisasi Juleha (Juru Sembelih Halal) 

khususnya yang berdomisili di Makassar dan area Sulawesi Selatan, 

merupakan hal yang sangat penting dalam melebarkan sayap dukungan 

dan sosialisasi. Bahkan dari sejumlah user (pemakai) yang 

mengkomsumsi ayam setiap hari seperti dari restoran dan perhotelan. 

Maka perlu krsama dengan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran) 

 

6.3 Dukungan dan Kebijakan pemerintah 

Dukungan Pemerintah adalah sangat utama dalam rangka 

menciptakan payung hukum dalam implemetasi Undang-undang JPH 

(Jaminan Produk Halal). Khusus di area Sulawesi Selatan, sekarang ini 

sedang di gagas dan sudah di buat Naskah Akademik dan Ranperda Halal 

di Sulsel atas inisiasi Bank Indonesia Perwakilan Sulsel untuk di ajukan 

ke DPRD Sulsel. Agar segera di tindak lanjuti menjadi Perda Halal 

dengan nama Perda Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal.  

Maka Rencana tahapan berikutnya adalah mengkhususkan pada 

bentuk eduksi dan training/workshop Juru sembelih Halal di kota 

Makassar, termasuk RPA yang berada di sejumlah pasar-pasar tradisional 

1. Dalam implementasinya Training Juleha akan melibatkan sejumlah 

instansi terkait seperti LPPOM MUI (sudah membuat MoU atas 

penelitian ini), Dewan Fatwa MUI, pemilik RPA, Dinas Peternakan, 

Kesmavet, Instansi Ketenagakerjaan, BPJPH dan instansi lainnya 

yang relevan.(sedang dan akan dilaksananakan di tahun ke -3) 

2. Membuat Alur penyembelihan Ayam sesuai dengan standar SNI 

3. Publikasi Jurnal Internasional terindeks Scopus, akan dilaksanakan 

pada tahun ke- 3 

4. Melengkapi Model Kebijakan yang terintegrasi dengan sejumlah 

variabel yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. 
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Tabel 22 : Penelitian yang sudah dilakukan  

1 Mengikuti Workshop Juleha (Juru Sembelih Halal) 

2 Data Rumah Potong Hewan (RPA) 

3 Buat Model Kebijakan dengan Simulasi Sistem Dinamik 

4 Data Faktual Di lapangan 

5 Publikasi melalui Seminar Nasional (Prosiding) 

6 Publikasi melalui Seminar Internasional (Prosiding) terindex 

scopus 

7 Buku Ajar / buku Pustaka 

8 Desain Perancangan Pisau Juleha berbasis ergonomik (Menuju 

Paten) 

 

Tabel 22 : Penelitian yang sedang dan akan dilakukan  

1 Buat Training Juleha (Juru Sembelih Halal) lanjutan 

2 Buat Sistem Edukasi Ke pemilik RPA, Juru Sembelih, Konsumen, 

pemilik Warung Makan/Resto dan pembuat Kebijakan (Legislatif 

dan Pemerintah) lanjutan 

3 Buat Model Kebijakan dengan Simulasi Sistem Dinamik yang 

Lengkap 

4 Buat Peta Distribusi Produk Ayam Potong di Makassar secara 

komprehensif 

5 Buat Alur Penyembelihan ayam (sesuai dengan Standar SNI) 

secara lengkap 

6 Publikasi melalui even Internasional terindeks Scopus 

7 Pengembangan Produk Pisau standar Juleha (Juru sembelih Halal) 

berpotensi Paten 
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1. Pemotongan Ayam di kota Makassar sebagai suatu model kebijakan 

yang akan diterapkan adalah adanya mapping sentra penyembelihan 

ayam potong dan model kebijakan. 

2. Mendapatkan antisipasi kebijakan, bentuk edukasi dan sistem 

sertifikasi Juleha dan bentuk kesadaran halal yang diharapkan akan 

merata di Kota Makassar 

3. Training Juleha akan meningkatkan kepastian produksi ayam potong 

yang halal secara signifikan karena kebutuhan produk ayam potong 

halal semakin memperlihatkan peningkatan yang signifikan menurut 

analisis simulasi sistem Dinamik. 

4. Para Penyembelih Ayam akan memiliki sertifikat penyembelih 

Ayam, serta jelasnya bentuk manajemen terpadu dari sistem 

sertifikasi pemotongan ayam.. 

 

Sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat di terapkan sebagai 

berikut 

1. Pengelolaan RPA mendapatkan kategori lebih baik disarankan 

pemberian fasilitas untuk pengelolaan pemotongan di RPA tersebut 

lebih ditingkatkan kualitasnya dan proses pengelolaan 

penyembelihan ayam harus sesuai dengan petunjuk proses sertifikat 

halal. 

2. Membuat edukasi penyembelihan dan sertifikasi Juleha sekaligus 

merancang produk pisau sembelihan yang standar sesuai dengan 

kebutuhan juleha yang tersebar di sejumlah RPA di kota Makassar 

3. Survey di lokasi penyembelihan di RPA yang legal dan ilegal untuk 

membuat pemetaan sentra-sentra penyembelihan ayam potong di 

Makassar. Temuan-temuan ini semuanya dilakukan dalam suatu 

rangkaian penelitian dari manajemen potensi Halal dan sertifikasi 

Halal di sentra sentra Penyembelihan ayam potong di Makassar.  

Penelitian pada Pengembangan Produk berupa Pisau juleha yang 

standar sesuai dengan petunjuk syariat dan paten Pisau Juleha. Sosialisasi 

dan edukasi Juru sembelih Halal dan sertifikasi Halal Rumah Potong 
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Ayam (RPA), menjadi kata kunci keberhasilan dalam menghasilkan 

produk Ayam potong Halal. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

Lampiran 1: Dokumentasi pada Sosialisasi RPA dan prosedur Sertifikasi 

Halal Ayam potong pada acara Talk Show di UIN Alauddin 

Makassar  

 

Gambar spanduk dalam pada acara Talk Show di kampus UIN Alauddin 

Makassar 

 

Talk show dengan Kepala Dinas Perindustrian Prov. Sulsel di UIN 

Alauddin Makassar 12 September 2017 
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Gambar dalam action, menjelaskan tentang prosedur sertifikasi halal 

 

Penerimaan cenderamata sebagai Nara sumber pada Acara Talk Show 12 

September 2017 
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Lampiran 2 : Dokumentasi foto-foto pada Penelitian Lapangan 

 

Gambar : Ayam potong dalam areal kandang ayam  

 

Gambar : Ayam potong dalam satu sistem produksi  
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Gambar : Transportasi Ayam potong ke lokasi penyembelihan  

 

Gambar suasana perlengkapan pencabutan bulu pasca penyembelihan 
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Gambar : Penanganan pasca penyembelihan dan mencabutan bulu 
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Lampiran 3: Gambar Dimensi dan Desain Pisau Juleha 

 

 

 

Foto Hasil Desain Pisau Juleha (type P03-212) 
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Lampiran 4: UU JPH 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33 TAHUN 2014 

TENTANG 

JAMINAN PRODUK HALAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

1. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu; 

2. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan 

menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan 

pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan 

digunakan masyarakat; 

3. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin 

kehalalannya; 

4. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum 

menjamin kepastian hokum dan perlu diatur dalam suatu peraturan 

perundang-undangan; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Jaminan Produk Halal. 

Mengingat:Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Dengan Persetujuan Bersama: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk 

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai 

dengan syariat Islam. 

4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah 

rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup 

penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 

5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau 

menghasilkan Produk. 

6. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah 

kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan 

dengan Sertifikat Halal. 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya 

disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk 

menyelenggarakan JPH. 

8. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah 

wadah musyawarah para ulama, zuama,dan cendekiawan muslim. 

9. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah 

lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian 

terhadap kehalalan Produk. 

10. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan 

pemeriksaan kehalalan Produk. 

11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang 

dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang 

dikeluarkan oleh MUI. 

12. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 

13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk 

badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 

14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. 

15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang agama. 
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Pasal 2 

Penyelenggaraan JPH berasaskan: 

a. pelindungan; 

b. keadilan; 

c. kepastian hukum; 

d. akuntabilitas dan transparansi; 

e. efektivitas dan efisiensi; dan 

f. profesionalitas. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan JPH bertujuan: 

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan 

menggunakan Produk; dan 

b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan 

menjual Produk Halal. 

 

Pasal 4 

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal. 

 

 

BAB II 

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. 

(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Menteri. 

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri. 

(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. 

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur 

dalam Peraturan Presiden. 

 

 

 



 

-- 120 -- 

 Muhammad Nusran 

Bagian Kedua 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

 

Pasal 6 

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: 

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; 

c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; 

d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; 

e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 

f. melakukan akreditasi terhadap LPH; 

g. melakukan registrasi Auditor Halal; 

h. melakukan pengawasan terhadap JPH; 

i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 

j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang 

penyelenggaraan JPH. 

 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

BPJPH bekerja sama dengan: 

a. kementerian dan/atau lembaga terkait; 

b. LPH; dan 

c. MUI. 

 

Pasal 8 

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas 

dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. 

 

Pasal 9 

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk. 

 

Pasal 10 

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf c dilakukan dalam bentuk: 

a. sertifikasi Auditor Halal; 

b. penetapan kehalalan Produk; dan 

c. akreditasi LPH. 

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. 
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Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Ketiga 

Lembaga Pemeriksa Halal 

Pasal 12 

(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. 

(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang 

sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau 

pengujian kehalalan Produk. 

 

Pasal 13 

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus 

dipenuhi persyaratan: 

a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; 

b. memiliki akreditasi dari BPJPH; 

c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan 

d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga 

lain yang memiliki laboratorium. 

(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh 

masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam 

berbadan hukum. 

 

Pasal 14 

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat 

dan diberhentikan oleh LPH. 

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, 

kimia, biokimia, Teknik industri, biologi, atau farmasi; 

d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk 

menurut syariat Islam; 

e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi 

dan/atau golongan; dan 

f. memperoleh sertifikat dari MUI. 
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Pasal 15 

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas: 

a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; 

b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; 

c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; 

d. meneliti lokasi Produk; 

e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; 

f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; 

g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan 

h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH. 

 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

BAB III 

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL 

 

Bagian Kesatu 

Bahan 

Pasal 17 

(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, 

bahan tambahan, dan bahanpenolong. 

(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: 

a. hewan; 

b. tumbuhan; 

c. mikroba; atau 

d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau 

proses rekayasa genetik. 

(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. 

 

Pasal 18 

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: 

a. bangkai; 

b. darah; 

c. babi; dan/atau 

d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. 

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. 
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Pasal 19 

(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai 

dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta 

kesehatan masyarakat veteriner. 

(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 20 

(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan 

dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. 

(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui 

proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d 

diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, 

terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. 

(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. 

 

Bagian Kedua 

Proses Produk Halal 

Pasal 21 

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, 

dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. 

(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; 

b. bebas dari najis; dan 

c. bebas dari Bahan tidak halal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 22 

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai 

sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; atau 

b. denda administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

diatur dalam Peraturan Menteri. 
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BAB IV 

PELAKU USAHA 

Pasal 23 

Pelaku Usaha berhak memperoleh: 

a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; 

b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan 

c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, 

biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. 

 

Pasal 24 

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: 

a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; 

b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

antara Produk Halal dan tidak halal; 

c. memiliki Penyelia Halal; dan 

d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. 

 

Pasal 25 

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: 

a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat 

Sertifikat Halal; 

b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; 

c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

antara Produk Halal dan tidak halal; 

d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; 

dan 

e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. 

 

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 dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan 

keterangan tidak halal pada Produk. 

 

Pasal 27 

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: 
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a. peringatan tertulis; 

b. denda administratif; atau 

c. pencabutan Sertifikat Halal. 

(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan; 

b. peringatan tertulis; atau 

c. denda administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 28 

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: 

a. mengawasi PPH di perusahaan; 

b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; 

c. mengoordinasikan PPH; dan 

d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. 

(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: 

a. beragama Islam; dan 

b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. 

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan 

kepada BPJPH. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

 

BAB V 

TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL 

 

Bagian Kesatu 

Pengajuan Permohonan 

 

Pasal 29 

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis 

kepada BPJPH. 

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: 

a. data Pelaku Usaha; 

b. nama dan jenis Produk; 

c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan 

d. proses pengolahan Produk. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan 

Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri. 
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Bagian Kedua 

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal 

 

Pasal 30 

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau 

pengujian kehalalan Produk.www.hukumonline.com 

(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan 

lengkap. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Ketiga 

Pemeriksaan dan Pengujian 

 

Pasal 31 

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. 

(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses 

produksi. 

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian 

di laboratorium. 

(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor 

Halal. 

 

Pasal 32 

(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 

Produk kepada BPJPH. 

(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 

Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk. 

 

Bagian Keempat 

Penetapan Kehalalan Produk 

 

Pasal 33 

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. 

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. 
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(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi 

terkait. 

(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan 

kehalalan Produk paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak MUI 

menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. 

(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditandatangani oleh MUI. 

(6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat 

Halal. 

 

Bagian Kelima 

Penerbitan Sertifikat Halal 

www.hukumonline.com 

Pasal 34 

(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, 

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. 

(2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan 

permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan 

alasan. 

 

Pasal 35 

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan 

oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan 

kehalalan Produk diterima dari MUI. 

 

Pasal 36 

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib 

dipublikasikan oleh BPJPH. 

 

Bagian Keenam 

Label Halal 

 

Pasal 37 

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional. 
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Pasal 38 

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan 

Label Halal pada: 

a. kemasan Produk; 

b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau 

c. tempat tertentu pada Produk. 

 

Pasal 39 

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus 

mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. 

 

Pasal 40 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

 

Pasal 41 

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai 

sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan; 

b. peringatan tertulis; atau 

c. pencabutan Sertifikat Halal. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

 

Bagian Ketujuh 

Pembaruan Sertifikat Halal 

 

Pasal 42 

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh 

BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. 

(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan 

mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 43 

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga 

kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh 

Pelaku Usaha. 
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Bagian Kedelapan 

Pembiayaan 

 

Pasal 44 

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang 

mengajukan permohonan Sertifikat Halal. 

(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya 

Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 45 

(1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan 

keuangan badan layanan umum. 

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

 

BAB VI 

KERJA SAMA INTERNASIONAL 

 

Pasal 46 

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, 

dan/atau pengakuan Sertifikat Halal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 47 

(1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan 

permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan 

oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling 

pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2). 

(3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi 

oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 48 

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan 

barang dari peredaran. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

 

BAB VII 

PENGAWASAN 

 

Pasal 49 

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. 

 

Pasal 50 

Pengawasan JPH dilakukan terhadap: 

a. LPH; 

b. masa berlaku Sertifikat Halal; 

c. kehalalan Produk; 

d. pencantuman Label Halal; 

e. pencantuman keterangan tidak halal; 

f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian 

antara Produk Halal dan tidak halal;ww.hukumonline.com 

g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau 

h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. 

 

Pasal 51 

(1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki 

kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama. 

(2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 52 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 
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BAB VIII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 53 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 

a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan 

b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar. 

(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal 

yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk 

pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. 

 

Pasal 54 

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan 

serta dalam penyelenggaraan JPH. 

 

Pasal 55 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan 

pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

 

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). 

 

Pasal 57 

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak 

menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang 

diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
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BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 58 

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini 

berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal 

tersebut berakhir. 

 

Pasal 59 

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan 

Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat 

Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 60 

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan 

BPJPH dibentuk. 

 

Pasal 61 

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai 

LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 

2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk. 

 

Pasal 62 

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui 

sebagai Auditor Halal dan wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 63 

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini 

berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan 

ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- 

Undang ini diundangkan. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 64 

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan. 
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Pasal 65 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 66 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 67 

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan 

diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap. 

(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap 

sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 68 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 17 Oktober 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Ttd. 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 17 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 

INDONESIA, 

Ttd. 

www.hukumonline.com 

AMIR SYAMSUDIN 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 

NOMOR 295 

PENJELASAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33 TAHUN 2014 

TENTANG 

JAMINAN PRODUK HALAL 

I. UMUM 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu. 

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran 

agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan 

tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. 

Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas 

pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, 

efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan 

penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, 

keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi 

masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta 

meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan 

menjual Produk Halal. 

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat 

pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan 

pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, 

serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah 

menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu 

pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal 

dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu 

kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti 

pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, 

farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam 

realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin 

kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang 

memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan 

kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, 
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pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang 

secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa 

yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, 

produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang 

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk 

yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, 

tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses 

kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, 

ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk 

menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan 

penyajian Produk. 

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan 

memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi 

Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan 

kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada 

kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah 

dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Produk. 

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan 

oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama 

dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. 

4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan 

permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. 

Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. 

Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. 

LPH tersebutharus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama 

dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui 

sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk 

yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal 

berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. 

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang 

mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar 

pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan 

peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan 

dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, 
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asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi 

pelaku usaha mikro dan kecil. 

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH 

melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; 

kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan 

tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk 

Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain 

yang berkaitan dengan JPH. 

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-

Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam 

menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim. 

 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam 

penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara. 

 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa 

penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai 

kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 

 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Huruf e 
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Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa 

penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat 

guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan 

sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan 

atau terjangkau. 

 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan 

JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi 

dan kode etik. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Huruf a 

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau 

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan 

akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan 

obat dan makanan. 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan 

serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan 

bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal. 
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Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan 

masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan 

akses pasar.Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam 

hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat 

tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, 

makanan, dan minuman. Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam 

hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong 

hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging 

hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit 

usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan 

hasil pertanian. 

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan 

akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, 

auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, 

usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku 

Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi 

kehalalan Produk. 

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan 

makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik 

dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 
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LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh 

kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi 

negeri. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
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Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak 

halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan 

dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
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Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Yang 

dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah melalui anggaran 

pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga 

keagamaan, asosiasi, dan komunitas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas..com 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 
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Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan 

terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau 

keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 
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Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 
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MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 196 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK

JASA PENUNJANG PETERNAKAN BIDANG PENYEMBELIHAN HEWAN HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan
Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa
Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan
Halal;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok
Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan
Hewan Halal yang diselenggarakan tanggal 17-18 Maret
2014 bertempat di Bogor;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Nomor 2154/TU.220/J.4/3/2014
tanggal 24 Maret 2014 tentang Hasil Konvensi Naskah
RSKKNI Penyembelihan Hewan Halal;

MEMUTUSKAN:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa
Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan
Halal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional
dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5
(lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Drs. HAIMIN ISKANDAR, M.Si.
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LAMPIRAN 

 
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 196 TAHUN 2014 
 
TENTANG 
 
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA 
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, 
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN, GOLONGAN 
POKOK JASA PENUNJANG PETERNAKAN, BIDANG 

PENYEMBELIHAN HEWAN HALAL 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 
 

Isu halal merupakan isu yang sangat sensitif bagi umat muslim di 

seluruh dunia, khususnya yang terkait dengan kehalalan produk 

pangan. Begitu pentingnya arti halal bagi pemeluk agama Islam, 

sehingga  tidak hanya persyaratan Keamanan Pangan, namun Jaminan 

Halal telah diakui oleh badan perdagangan dunia (World Trade 

Organization/WTO) sebagai persyaratan perdagangan internasional yang 

harus dipenuhi oleh negara produsen. Keamanan pangan dan 

perlindungan konsumen merupakan isu penting dalam perdagangan 

bebas. 

 

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam 

perlu memiliki sistem jaminan kehalalan yang dapat menjamin 

ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan 

yang beredar, baik produk pangan yang berasal dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri. Diantara produk pangan yang ada, pangan 

asal hewan terutama daging yang berasal dari jenis hewan halal, seperti 

ruminansia dan unggas, memiliki risiko tinggi menjadi pangan tidak 

halal akibat proses produksi dan/atau pencampuran bahan tambahan 

pangan yang tidak halal.  
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Berdasarkan aspek keamanan pangan, daging termasuk kategori pangan 

yang memiliki potensi membahayakan (potentially hazardous food) 

karena dapat mengandung bahaya biologis, kimiawi dan fisik yang 

mengancam kesehatan konsumen. Konsep keamanan pangan asal 

hewan di Indonesia adalah Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). 

 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di 

dunia, Indonesia merupakan tujuan pasar utama negara produsen 

daging di dunia. Dalam rangka menjamin daging yang masuk ke 

Indonesia memenuhi persyaratan ASUH, maka daging tersebut harus 

berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah disetujui 

Pemerintah Indonesia antara lain setelah dipenuhinya persyaratan 

keamanan pangan maupun kehalalan pangan yang ditetapkan.  

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, pemotongan hewan halal harus memenuhi 

persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan 

syari’at Islam. Titik kritis yang dapat menyebabkan daging ruminansia 

dan unggas menjadi tidak halal adalah proses penyembelihan hewan 

yang tidak sesuai dengan syari’at agama Islam. Peran juru sembelih 

halal menjadi sangat penting dalam menentukan terpenuhinya 

persyaratan ASUH dari daging yang dihasilkan. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan 

Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant), setiap RPH-R wajib 

memiliki seorang juru sembelih halal yang memiliki kompetensi tidak 

hanya dari aspek syari’at Islam, namun juga dari aspek teknis 

kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. 

 

Dalam rangka mendukung profesionalisme SDM juru sembelih halal 

untuk dapat bersaing baik di dalam maupun di luar negeri, Kementerian 

Pertanian menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) sektor pertanian untuk bidang penyembelihan hewan halal. 



3 
 

Penyusunan SKKNI bidang penyembelihan hewan halal bertujuan untuk 

memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja juru 

sembelih halal yang profesional. 

 

B. Pengertian 
 

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang 

harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau 

pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. 

2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan 

pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di 

tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. 

3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang 

kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang 

akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar 

kompetensi. 

4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi 

yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk 

mencapai unit kompetensi tersebut. 

5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan 

menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk 

memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria 

unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 

aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan 

dan sikap kerja 

6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan 

proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau 

acuan yang telah ditetapkan 

7. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi 

teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor 

atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya. 

8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, 

yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki 
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otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

sektor atau lapangan usaha tertentu. 

9. Higiene adalah adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk 

meningkatkan kesehatan 

10. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara 

menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang 

berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut 

11. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia 

dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 

membahayakan kesehatan manusia 

12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang 

berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia 

13. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan 

dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku 

alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk 

melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak 

terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia. 

14. Kehalalan pangan adalah status boleh dan tidak bolehnya bahan 

pangan untuk dikonsumsi menurut syari’at Islam 

15. Hewan halal adalah hewan yang dibolehkan oleh syari’at Islam 

untuk dikonsumsi manusia. 

16. Adab adalah kehalusan dan kebaikan akhlak. 

17. Juru sembelih halal adalah orang yang beragama Islam dan telah 

memenuhi persyaratan kompetensi sebagai juru sembelih.  

 

C. Penggunaan SKKNI 

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang 

berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan 

kebutuhan masing- masing: 
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1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan 

a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan 

kurikulum 

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, 

sertifikasi 

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja 

a. Membantu dalam rekruitmen 

b. Membantu penilaian unjuk kerja 

c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan 

d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar 

kebutuhan dunia usaha/industri 

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi 

a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi 

sesuai dengan kulifikasi dan levelnya. 

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan 

sertifikasi 

 

D. Komite Standar Kompetensi 

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan 

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang 

Penyembelihan Hewan 

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan 

surat keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

Pertanian Nomor 35/KPA/J/01/14 selaku pengarah Tim Komite 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penyembelihan 

Hewan. 
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Susunan Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(RSKKNI) sebagai berikut :  

NO NAMA 
INSTANSI / 
INSTITUSI 

JABATAN 
DALAM 

PANITIA/ 
TIM 

1. Kepala Pusat Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian 

Pusat Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian  

Penanggung 
jawab 

2. Kepala Bidang 
Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi, Pusat 
Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian  

Pusat Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian  

Ketua 

3. Kepala Subbidang 
Standardisasi 
Kompetensi, Pusat 
Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian 

Pusat Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian  

Sekretaris  

5. Direktur Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan 
Pascapanen 

Direktorat Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 
dan Pascapanen 

Anggota 

6. Ketua Asosiasi Rumah 
Potong Hewan Unggas 
Indonesia 

Asosiasi Rumah 
Potong Hewan 
Unggas Indonesia 

Anggota 

7. Ketua Asosiasi Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 
Indonesia 

Asosiasi Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 
Indonesia 

Anggota 

 
 

2. Tim Perumus SKKNI 

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor  

35/KPA/J/01/14, selaku pengarah Tim Perumus Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia Bidang Penyembelihan Hewan.  
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Susunan tim perumus sebagai berikut : 

NO NAMA INSTANSI 
JABATAN 
DALAM 
PANITIA 

1. Ir. Heri Suliyanto, MBA Pusat Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian  

Penanggung
jawab 

2. Dr. Ir. Bambang Gatut 
N., M.Si 

Pusat Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian  

Ketua 

3. Dra. Rosari. HA, M.Pd Pusat Pendidikan, 
Standardisasi, dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian 

Sekretaris 

4. Drh. Sr Mukartini, 
M.App.Sc 

 

Direktorat Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 
dan Pascapanen 

Anggota 

5. Drh. Widarto, MP Direktorat Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 
dan Pascapanen 

Anggota 

6. Drh. Agung Suganda, 
MSi 

Direktorat Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 
dan Pascapanen 

Anggota 

7. Hj. Siti Aminah, S.Ag Kementerian Agama Anggota 

8. Drh. Supratikno, 
M.Si.Pavet 

FKH-IPB Anggota 

9. Ir. Hendra Utama LPPOM MUI Anggota 

10. Drs. H. Asnawi Asosiasi Pedagang 
Daging Indonesia 

Anggota 

11. Drh. Tri Kisowo 
Jumino 

Asosiasi Rumah Potong 
Hewan Unggas Indonesia 

Anggota 

12. Yasa Prawira Yuda RPH Ruminansia-CV 
Mulia Sabar 

Anggota 
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3. Tim Verifikator SKKNI 

NO NAMA INSTANSI 
JABATAN 
DALAM 
PANITIA 

1.  Aris Hermanto, B.Eng Direktorat 
Standardisasi 
Kompetensi dan 
Program Pelatihan, 
KEMNAKERTRANS 

Ketua  

2.  Adhi Djayapratama, ST Direktorat 
Standardisasi 
Kompetensi dan 
Program Pelatihan, 
KEMNAKERTRANS 

Sekretaris  

3.  Dra. Rosari, HA, M.Pd Pusat Pendidikan, 
Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi 
Pertanian  

Anggota  

 
Peserta Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (RSKKNI) Penyembelihan Hewan Halal berjumlah 50 orang, terdiri 
atas : 

 

No Nama Asal Instansi 

1.  Drh. Achmad Junaidi, MMA Direktorat Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pascapanen 

2.  Achmad Dawami Ketua Asosiasi Rumah Potong Hewan 
Unggas Indonesia 

3.  drh. Sri Mukartini, M. App. 
Sc 

Direktorat Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pascapanen 

4.  drh. Widarto, MP Direktorat Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pascapanen 

5.  drh. Agung Suganda, M.Si Direktorat Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pascapanen 

6.  Hj. Siti Aminah, S.Ag Direktorat Urusan Agama Islam dan 
Pembinaan Syari’at – Kementerian 
Agama 

7.  drh. Supratikno, M.Si 
PAVET 

Fakultas Kedokteran Hewan – Institut 
Pertanian Bogor 

8.  Ir. Hendra Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama 
Indonesia 

9.  Drs. H. Asnawi Asosiasi Pedagang Daging Indonesia 
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No Nama Asal Instansi 

10.  Yasa Prawira Yuda Rumah Potong Hewan Ruminansia – 
CV. Mulia Sabar Tangerang Selatan 

11.  drh. Tri Kisowo Jumino Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas 
Indonesia 

12.  Dr. drh.Hadri Latif, M.Si Institut Pertanian Bogor 

13.  drh. Chairul Basri, Mepid Institut Pertanian Bogor 

14.  Dr. drh. Widagdo Sri 
Nugroho, MP 

Universitas Gajah Mada 

15.  Prof. drh. Romziah Sidik, 
Ph.D 

Universitas Airlangga 

16.  drh. Rismiati, MSE Dinas Kelautan dan Pertanian DKI 
Jakarta 

17.  Dr. H. Fuad Tohari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama 
Indonesia Provinsi DKI Jakarta 

18.  Drs. H. Ahmad Nizar Bidang Urusan Agama Islam dan 
Pembinaan Syari’at, Kementerian 
Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa 
Barat 

19.  drh. Hairy Kesuma PT. So Good Food, Boyolali 

20.  drh. Doddy Darmawan PT. Charoen Pokphand Indonesia, 
Cikande, Serang 

21.  Suparno Nojeng, BA Paguyuban Pemotongan Ayam 
Bersatu, RPU Rawa Kepiting Bekasi 

22.  Drs. Ade Meirizal 
Zulkarnain 

Himpunan Peternak Unggas Lokal 
Indonesia 

23.  KH. Asep Apandi RPU Kepraks Sukabum 

24.  H. Sony Listen Paguyuban Pemotongan Ayam Pondok 
Rumput 

25.  H. Suhardi Paguyuban Pedagang Ayam Kramat 
Jati, Jakarta Timur 

26.  Hanifudin Paguyuban Pedagang Ayam Kramat 
Jati, Jakarta Timur 

27.  H. Tamadoy Thamrin, SE Direktur Utama RPH Surya Jaya dan 
Wakil Ketua Asosiasi Rumah Potong 
Hewan Jawa Timur 

28.  Achmad Hariri RPH CV. Mulia Sabar Tangerang 
Selatan 

29.  H. Amat Rachmat RPH Cilangkap 
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No Nama Asal Instansi 

30.  H. Tata Murtado RPH Pulogadung 

31.  drh. Ripta Mustafa Nugraha RPH Selapajang, Tangerang 

32.  drh. M. Toif Hidayatullah RPH Cibinong 

33.  drh. Alvian  RPH Kota Depok 

34.  drh. B. Arief Mukti W, MM RPH Kota Bogor 

35.  Mutazir Sutan Datuk 
Batuah 

Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, 
Jakarta 

36.  Aris Hermanto, B.Eng Direktorat Standardisasi Kompetensi 
dan Program Pelatihan Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

37.  Dr. Ir. Bambang Gatut 
Nuryanto, M.Si 

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

38.  Dra. Rosari Hadi 
Armadiana, M.Pd 

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

39.  Dra. Naniek Suryaningsih, 
MPS 

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

40.  Drs. Dede Nung AK, MM Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

41.  Kuswandi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

42.  Lesti Nadia, SP Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

43.  Jimmi RH Sinaga, SPt Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

44.  Febi Andana Permanasari, 
SP, MM 

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

45.  Winarmi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan 
Sertifikasi Profesi Pertanian  

46.  Yayah Naziah Sekretariat Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian  

47.  Tuti Rodiah Sekretariat Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian  

48.  Siti Mulyani Sekretariat Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian  

49.  Wawan Surya Irawan Sekretariat Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian  

50.  Ifan Affandi Sekretariat Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian  
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BAB II 

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA 
 
A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi 

A.1 Peta Kompetensi 

TUJUAN 
UTAMA 

FUNGSI  

KUNCI 

FUNGSI 

 UTAMA 
FUNGSI DASAR 

Penyembelihan 
Hewan Halal 

Pengembangan 
Profesionalitas 

Mengembangkan 
Kemampuan 
Religius 

 

1. Melakukan Ibadah 
Wajib  

2. Menerapkan 

Persyaratan Syari’at 
Islam 

Mengembangkan 
Interaksi Sosial 

 

1. Menerapkan 
Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja  

2. Melakukan 
Komunikasi Efektif 

3. Mengkoordinasikan 
Pekerjaan  

Menjamin 
Terlaksananya 
Prinsip Keamanan 
Pangan dan 
Kesejahteraan 
Hewan 

1. Menerapkan 
Hygiene Sanitasi   

2. Menerapkan prinsip 
Kesejahteraan 
Hewan 

Pengelolaan 
Penyembelihan  

Persiapan 
Penyembelihan 

 

 

1. Menyiapkan 
Peralatan 
Penyembelihan 

2. Melakukan 
Pemeriksaan Fisik 
Hewan 

Pelaksanaan 
Penyembelihan 

 

 

1. Menetapkan 

Kesiapan Hewan 
untuk Disembelih 

2. Menerapkan Teknik 
Penyembelihan 
Hewan 

Mengevaluasi 
Penyembelihan  

1. Memeriksa 
Kelayakan Proses 
Penyembelihan 

2. Menetapkan Status 
Kematian Hewan 
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Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi 

kompetensi bidang Penyembelihan Hewan Halal adalah : 

Kategori A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  

Golongan pokok 01 Pertanian tanaman, peternakan, 
perburuan dan kegiatan yang 
berhubungan dengan itu 

Golongan 016 Jasa Penunjang Pertanian dan 
Pascapanen 

Sub golongan 0162 Jasa Penunjang Peternakan  

Kelompok usaha 016200 Kelompok Usaha Penyembelihan Hewan 
Halal 

Nomor Unit 
Kompetensi 

001 Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan 
standar kompetensi  

Versi penerbitan 01 Penerbitan pertama  

 

 

A.2  Kemasan Standar Kompetensi 

Pengemasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang 

Penyembelihan Hewan didasarkan pada jabatan (okupasi) 

penyembelihan hewan seperti pada tabel di bawah ini : 

Kategori    : Pertanian 

Golongan Pokok  : Peternakan  

Jabatan    : Juru Sembelih Halal 

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI 

1. A.016200.001.01 Melakukan Ibadah Wajib  

2. A.016200.002.01 Menerapkan Persyaratan Syari’at Islam 

3. A.016200.003.01 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

4. A.016200.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif 

5. A.016200.005.01 Mengkoordinasikan Pekerjaan 

6. A.016200.006.01 Menerapkan Higiene Sanitasi    

7. A.016200.007.01 Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

8. A.016200.008.01 Menyiapkan Peralatan Penyembelihan 

9. A.016200.009.01 Melakukan Pemeriksaan Fisik Hewan 

10. A.016200.010.01 Menetapkan Kesiapan Hewan untuk Disembelih 
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11. A.016200.011.01 Menerapkan Teknik Penyembelihan Hewan 

12. A.016200.012.01 Memeriksa Kelayakan Proses Penyembelihan 

13. A.016200.013.01 Menetapkan Status Kematian Hewan 

 

B. Daftar Unit Kompetensi 
 

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI 

1. A.016200.001.01 Melakukan Ibadah Wajib  

2. A.016200.002.01 Menerapkan Persyaratan Syari’at Islam 

3. A.016200.003.01 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

4. A.016200.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif 

5. A.016200.005.01 Mengkoordinasikan Pekerjaan 

6. A.016200.006.01 Menerapkan Higiene Sanitasi    

7. A.016200.007.01 Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

8. A.016200.008.01 Menyiapkan Peralatan Penyembelihan 

9. A.016200.009.01 Melakukan Pemeriksaan Fisik Hewan 

10. A.016200.010.01 Menetapkan Kesiapan Hewan untuk 
Disembelih 

11. A.016200.011.01 Menerapkan Teknik Penyembelihan Hewan 

12. A.016200.012.01 Memeriksa Kelayakan Proses Penyembelihan 

13. A.016200.013.01 Menetapkan Status Kematian Hewan 
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C. UNIT-UNIT KOMPETENSI 

KODE UNIT : A.016200.001.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Ibadah Wajib 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan 

melakukan ibadah wajib sesuai dengan Rukun 

Islam. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengucapkan Dua 
Kalimah Syahadat 

1.1 Pengucapan dua kalimat syahadat 
dilakukan dengan benar dan sesuai syari’at 
Islam. 

1.2 Makna dua kalimat syahadat bisa dijelaskan 
sesuai dengan syari’at Islam.   

2. Mendirikan Ibadah 
Sholat Wajib 

2.1 Syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, dan 
jumlah rakaat sholat dijelaskan dengan 
benar. 

2.2 Wudhu dilakukan sesuai dengan syarat dan 
rukun.  

2.3 sholat wajib dilakukan sesuai dengan syarat 
dan rukun. 

3. Melaksanakan 
Rukun Islam yang 
lain 

3.1 Syarat sah dan wajibnya puasa wajib, zakat,  
dan haji  dijelaskan sesuai syari’at Islam. 

3.2 Lafaz niat puasa dan berbuka dilakukan 
sesuai dengan syari’at Islam. 

3.3 Lafaz niat zakat fitrah dilakukan sesuai 
syari’at Islam. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Pengucapan dua kalimat syahadat mengabaikan dialek. 

1.2 Zakat dalam unit kompetensi dibatasi pada penguasaan 

pengetahuan tentang zakat fitrah. 

1.3 Haji dalam unit kompetensi dibatasi pada penguasaan pengetahuan 

tentang waktu haji. 
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2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat alat sholat 

2.1.2 Sarana berwudhu 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Al Quran 

2.2.2 Al Hadits 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat 

Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan  

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Rukun Islam 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Membaca huruf hijaiyah 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Taat 

4.2 Istiqomah 
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5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan dalam melafazkan dua kalimah syahadat 
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KODE UNIT : A.016200.002.01 

JUDUL UNIT : Menerapkan Persyaratan Syari’at Islam 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menerapkan persyaratan 

syari’at Islam dalam penyembelihan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menerapkan syarat 
dan rukun 
penyembelihan halal 

1.1 Jenis hewan halal dijelaskan sesuai 
syari’at Islam. 

1.2 Persyaratan alat penyembelihan halal 
dijelaskan sesuai syari’at Islam. 

1.3 Niat dan doa dijelaskan sesuai syari’at 
Islam. 

2. Menerapkan kode 
etik penyembelih 
halal 

2.1 Adab dalam penyembelihan hewan 
dijelaskan sesuai syari’at Islam. 

2.2 Hal-hal yang makruh dalam 
penyembelihan halal dijelaskan sesuai 
syari’at Islam. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

Jenis hewan halal adalah jenis hewan yang lazim dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

(Tidak ada.) 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Al Quran 

2.2.2 Al Hadits 

 

3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan 

3.1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 
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3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal  

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 Halal Assurance System (HAS) 23103: Pedoman Pemotongan Hewan 

Halal  

4.2 General Guideline For Use The Term “Halal”: Codex Alimentarius 

Commission Guidelines 24 (CAC/GL 24-1997) 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 A.016200.001.01 Melaksanakan Ibadah Wajib  

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Syari’at Islam 

3.2 Keterampilan  

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Taat 

4.2 Istiqomah 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menjelaskan penyembelihan hewan sesuai dengan syari’at 

Islam 



19 
 

KODE UNIT : A.016200.003.01 

JUDUL UNIT : Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk 

Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mempersiapkan cara 
kerja aman 

 

1.1 Alat pelindung diri diidentifikasi sesuai 
standar minimal. 

1.2 Perlengkapan kerja dan material dipilih 
sesuai standar. 

1.3 Material berbahaya dan bahaya lain yang 
berdampak pada pelaksanaan pekerjaan 
di area kerja diidentifikasi secara tepat.  

2. Menerapkan cara kerja 
aman 

2.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai 
spesifikasi dan standar. 

2.2 Cara kerja aman dilaksanakan untuk 
mengendalikan risiko sesuai instruksi 
kerja aman. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel  

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan cara kerja aman dan menerapkan 

cara kerja aman, yang digunakan menerapkan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan  

2.1.1 Alat pengendali ternak (restraint)  

2.1.2 Alat pelindung diri 

2.2 Perlengkapan  

2.2.1 Alat P3K 

 

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan 

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 
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3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang 

Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 SNI 01-6159-1999 tentang Rumah Potong Hewan 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Kondisi penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat 

kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Tingkah laku hewan (animal behaviour) 

3.1.2 Risiko kerja  

3.1.3 Prinsip Kesejahteraan hewan 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Memberikan pertolongan pertama kecelakaan kerja 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Disiplin 

4.2 Sigap 

 

5. Aspek kritis  

5.1 Ketepatan melaksanakan cara kerja aman untuk mengendalikan 

risiko sesuai instruksi kerja aman 
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KODE UNIT : A.016200.004.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Efektif 

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan 

komunikasi efektif. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menyiapkan 
komunikasi 

1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi 
komunikasi dijelaskan sesuai dengan 
tujuan komunikasi.   

1.2 Karakter komunikan diidentifikasi sesuai 
dengan tujuan penyampaian pesan.  

2. Menyampaikan pesan 2.1 Komunikasi dilakukan dengan pesan 
yang jelas. 

2.2 Komunikasi disampaikan dengan metode 
yang tepat. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel  

Unit ini berlaku untuk menyiapkan komunikasi dan menyampaikan 

pesan, dalam rangka melakukan komunikasi efektif. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan  

2.1.1 Alat tulis 

2.1.2 Alat komunikasi 

2.2 Perlengkapan  

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 Etika berkomunikasi  
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PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja 

dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Bahasa Indonesia 

3.1.2 Komunikasi 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Melakukan komunikasi verbal 

3.2.2 Menggunakan media komunikasi 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Sopan 

4.2 Tegas 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan mengidentifikasi karakter komunikan 

5.2 Ketepatan melakukan Komunikasi dengan pesan yang jelas 
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KODE UNIT : A.016200.005.01 

JUDUL UNIT : Mengkoordinasikan Pekerjaan 

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja dalam mengkoordinasikan 

pekerjaan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mempersiapkan 
pekerjaan  
 

1.1 Proses penyembelihan hewan 
dijelaskan sesuai dengan prosedur 

kerja. 

1.2 Tahapan pekerjaan dikomunikasikan 
dengan pihak terkait. 

1.3 Tata hubungan kerja dengan pihak 
terkait dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan. 

2. Membangun jejaring 
kerja dengan mitra 

2.1 Mitra kerja diidentifikasi sesuai 
kebutuhan. 

2.2 Tahapan pembentukan jejaring kerja 
disusun sesuai kesepakatan. 

2.3 Jejaring kerja dikembangkan sesuai 
kesepakatan. 

2.4 Aspek yang membangun jejaring kerja 
disosialisasikan kepada mitra. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

Unit ini berlaku untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan membangun 

jejaring kerja dengan mitra dalam rangka mengorganisasikan pekerjaan. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Alat tulis 

2.1.2 Alat komunikasi    

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

 

 



24 
 

3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, dan tertulis di workshop, di 

tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 A.016200.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Bahasa Indonesia  

3.1.2 Organisasi 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Berkomunikasi secara verbal 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Sopan 

4.2 Disiplin 

4.3 Bekerjasama 

4.4 Pengendalian diri 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan melaksanakan tata hubungan kerja dengan pihak terkait  
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KODE  UNIT : A.016200.006.01 

JUDUL  UNIT : Menerapkan Higiene Sanitasi 

DESKRIPSI  UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk 

menerapkan higiene sanitasi. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA  UNJUK  KERJA 

1. Mengidentifikasi 
standar higiene 
sanitasi 

1.1 Higiene sanitasi dijelaskan sesuai dengan 
ketentuan. 

1.2 Aspek-aspek higiene sanitasi 
diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 

2. Melakukan tindakan 
higiene sanitasi 

2.1 Tempat, alat, dan bahan disiapkan 
sesuai standar.  

2.2 Prosedur dan tata cara penerapan higiene 
sanitasi dilakukan sesuai standar higiene 
sanitasi.   

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

Unit kompetensi ini berlaku untuk  menerapkan tindakan higiene 

sanitasi untuk petugas, jenis hewan halal, peralatan, dan lingkungan 

kerja di unit RPH. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Bak penyuci hama (sanitizer) 

2.1.2 Penyemprot air bertekanan (water sprayer) 

2.1.3 Alat pelindung diri 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Sabun  

2.2.2 Air Panas 

2.2.3 Bahan penyuci hama (sanitizer) 

 

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan 

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan  
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3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang 

Sertifikasi Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 SNI 01-6160-1999 tentang Rumah Potong Unggas 

4.2 SNI 01-6159-1999 tentang Rumah Potong Hewan 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di 

Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Higiene pangan  

3.1.2 Sanitasi peralatan dan lingkungan 

3.1.3 Prinsip kesejahteraan hewan 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Membersihkan diri, alat dan lingkungan secara higienis 
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4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cermat  

4.2 Rapi 

4.3 Tertib  

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan melakukan prosedur dan tata cara pelaksanaan 

penerapan higiene sanitasi 
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KODE UNIT : A.016200.007.01 

JUDUL UNIT : Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam 

menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Memeriksa Kelayakan 
Hewan Sembelihan 

 

1.1 Penerapan kesejahteraan hewan 
dijelaskan sesuai dengan prinsip 
kesejahteraan hewan. 

1.2 Kondisi fisik dan perilaku hewan 
diidentifikasi sesuai dengan jenis hewan. 

1.3 Tata cara pemeriksaan hewan dilakukan 
sesuai dengan prinsip kesejahteraan 
hewan. 

2. Memeriksa Kelayakan 
Sarana dan Prasarana 

 

2.1 Kondisi sarana dan prasarana 
diidentifikasi sesuai dengan syarat yang 
ditentukan. 

2.2 Kesesuaian tata lingkungan diperiksa 
sesuai dengan jenis hewan. 

 

 
BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

Unit kompetensi ini digunakan untuk menerapkan prinsip kesejahteraan 

hewan di area penyembelihan hewan.  

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Alat restrain 

2.2 Perlengkapan 

2.1.2 Alat pelindung diri (APD) 

 

3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan 

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan  
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3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang 

Sertifikasi Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan  

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 Manual terrestrial animal health code Office International des 

Epizooties (OIE) 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, 

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/tempat kerja dan/atau 

di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 A.016200.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Fisiologi hewan  

3.1.2 Perilaku hewan 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Mengenali kelainan perilaku hewan sembelihan 

3.2.2 Menangani hewan sembelihan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Objektif 

4.2 Teliti 

4.3 Sigap  
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5. Aspek kritis 

5.1 Kecermatan mengidentifikasi kondisi fisik dan perilaku hewan 

5.2 Ketelitian memeriksa penerapan prinsip kesejahteraan hewan 
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KODE UNIT : A.016200.008.01 

JUDUL UNIT : Menyiapkan Peralatan Penyembelihan 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menyiapkan peralatan 

penyembelihan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Memilih jenis pisau  1.1 Spesifikasi pisau untuk menyembelih 
dijelaskan sesuai peruntukkannya.  

1.2 Ukuran pisau  diidentifikasi sesuai 
dengan jenis hewan yang akan 
disembelih.  

2. Mengasah pisau  2.1 Spesifikasi alat pengasah pisau untuk 
menyembelih dipilih sesuai dengan 
persyaratan.  

2.2 Teknik mengasah pisau dilakukan 
sesuai dengan jenis dan spesifikasi 
pisau. 

2.3 Uji ketajaman pisau penyembelihan  
dilakukan sesuai dengan metode 
pengujian.  

3. Membersihkan pisau 3.1 Prosedur pembersihan pisau dijelaskan 
sesuai spesifikasi penggunaan.  

3.2 Teknik pembersihan pisau dilakukan 
sesuai persyaratan higiene sanitasi. 

4. Menyimpan pisau 4.1 Kesiapan tempat penyimpanan 
diperiksa sesuai ketentuan. 

4.2 Penyimpanan pisau dilakukan sesuai 
dengan prosedur.  

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk  juru sembelih halal. 

1.2 Ukuran pisau disesuaikan dengan ukuran leher hewan yang akan 

disembelih. 

1.3 Mengasah, membersihkan dan menyimpan pisau dilakukan 

sebelum, pada saat proses, dan setelah selesai penyembelihan 

hewan. 
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2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Jenis-jenis pisau 

2.1.2 Bak penyuci hama (sanitizer) 

2.1.3 Jenis-jenis pengasah pisau 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Bahan uji ketajaman 

2.2.2 Sabun  

2.2.3 Air  

2.2.4 Penyuci hama (sanitizer) 

2.2.5 Alat pelindung diri  

2.2.6 Kertas HVS  

 

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan 

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan  

3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 SNI 01-6160-1999 tentang Rumah Potong Unggas 

4.2 SNI 01-6159-1999 tentang Rumah Potong Hewan 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di 

Tempat Uji Kompetensi (TUK). 
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2. Persyaratan kompetensi 

2.1 A.016200.002.01 Menerapkan Persyaratan Syari’at Islam 

2.2 A.016200.003.01 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

2.3 A.016200.006.01 Menerapkan Higiene Sanitasi 

2.4 A.016200.007.01 Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Sanitasi peralatan dan lingkungan 

3.1.2 Kesejahteraan hewan 

3.1.3 Spesifikasi pisau 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Mengidentifikasi jenis dan bahan pisau 

3.2.2 Menggunakan peralatan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Teliti 

4.2 Rapi 

4.3 Tertib 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan mengidentifikasi ukuran pisau sesuai dengan jenis hewan 

yang akan disembelih 

5.2 Ketepatan melakukan teknik pembersihan pisau sesuai persyaratan 

higiene sanitasi 

5.3 Ketepatan menguji ketajaman pisau penyembelihan 

5.4 Ketepatan melakukan penyimpanan pisau 
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KODE UNIT  : A.016200.009.01 

JUDUL UNIT  : Melakukan Pemeriksaan  Fisik Hewan 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan  fisik 

hewan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menentukan hewan 
yang akan disembelih  

1.1 Persyaratan hewan yang akan 
disembelih dijelaskan sesuai dengan 
ketentuan   

1.2 Hewan yang akan disembelih 
diidentifikasi sesuai syarat layak 
sembelih. 

1.3 Hewan yang akan disembelih 
ditetapkan sesuai dengan urutan 
prioritas. 

2. Mengenali persyaratan 
tanda-tanda 
kehidupan (hayatul 
mustaqiroh) pada 
hewan sembelihan  

2.1 Tanda-tanda hewan hidup dan mati 
dijelaskan sesuai dengan ciri-ciri 
fisiologis.   

2.2 Perbedaan hewan hidup dan mati 
diidentifikasi sesuai dengan ciri-ciri 
fisiologis. 

 
BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

Unit kompetensi ini dilaksanakan sesaat sebelum disembelih. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

(Tidak ada.) 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Alat pelindung diri 

 

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan 

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan  
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3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 Manual terrestrial animal health code: Office International des 

Epizooties (OIE) 

4.2 Halal Assurance System (HAS) 23103: Pedoman Pemotongan Hewan 

Halal  

4.3 General Guideline For Use The Term “Halal”: Codex Alimentarius 

Commission Guidelines 24 (CAC/GL 24-1997) 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di 

Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1  A.016200.003.01 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

2.2  A.016200.006.01 Menerapkan Higiene Sanitasi 

2.3  A.016200.007.01 Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Kesejahteraan Hewan 

3.1.2 Anatomi Hewan 

3.1.3 Fisiologi Hewan 

3.1.4 Perilaku Hewan 



36 
 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Menangani hewan 

3.2.2 Menilai fisik hewan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Teliti 

4.2 Sigap 

4.3 Tertib 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan mengidentifikasi perbedaan hewan hidup dan mati  
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KODE UNIT : A.016200.010.01 

JUDUL UNIT : Menetapkan Kesiapan Hewan untuk Disembelih 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menetapkan kesiapan hewan untuk 

disembelih. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menetapkan posisi 
hewan    

1.1 Posisi hewan yang akan disembelih 
dijelaskan sesuai persyaratan dan jenis 
hewan. 

1.2 Tatacara perlakuan memposisikan 
hewan dilakukan sesuai persyaratan 
kesejahteraan hewan dan higiene 
sanitasi. 

2. Menetapkan  sayatan 
penyembelihan 

2.1 Anatomi leher hewan yang akan 
disembelih dijelaskan sesuai jenis 
hewan.   

2.2 Bagian leher hewan terkait proses 
penyembelihan diidentifikasi sesuai 
dengan lokasi penyayatan.  

2.3 Lokasi sayatan ditetapkan sesuai 
ketentuan. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

(Tidak ada.) 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Alat pengendali hewan (restrain) 

2.1.2 Tali 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Alat pelindung diri  
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3. Peraturan yang diperlukan 

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan  

3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 Manual terrestrial animal health code: Office International des 

Epizooties (OIE) 

4.2 Halal Assurance System (HAS) 23103: Pedoman Pemotongan Hewan 

Halal  

4.3 General Guideline For Use The Term “Halal”: Codex Alimentarius 

Commission Guidelines 24 (CAC/GL 24-1997)  

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di 

Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1  A.016200.003.01 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

2.2  A.016200.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif 

2.3  A.016200.005.01 Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

2.4  A.016200.008.01 Menyiapkan Peralatan Penyembelihan  
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Kesejahteraan hewan 

3.1.2 Anatomi hewan 

3.1.3 Fisiologi hewan 

3.1.4 Perilaku hewan 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Menangani hewan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cermat 

4.2 Sigap 

4.3 Tertib  

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan melakukan tata cara perlakuan memposisikan hewan 

5.2 Ketepatan menetapkan lokasi sayatan 
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KODE UNIT : A.016200.011.01 

JUDUL UNIT : Menerapkan Teknik Penyembelihan Hewan 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menerapkan teknik 

penyembelihan hewan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Memposisikan diri 
untuk menyembelih 

1.1 Syarat teknis posisi juru sembelih dijelaskan 
sesuai prinsip penyembelihan. 

1.2 Juru sembelih diposisikan sesuai dengan 
faktor keselamatan dan posisi sembelih 
hewan. 

2. Membaca basmalah 
pada setiap sebelum 
menyembelih hewan 

2.1 Bacaan basmalah sebelum menyembelih 
dilafazkan dengan tepat sesuai syari’at Islam. 

2.2 Makna bacaan basmalah dalam 
menyembelih hewan dijelaskan dengan tepat 
sesuai syari’at Islam. 

3. Menggunakan pisau 
penyembelihan 

3.1 Pisau diposisikan pada lokasi sayatan  
penyembelihan yang tepat. 

3.2 Pisau dioperasikan sesuai dengan 
persyaratan  teknik penyembelihan halal.  

 
BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk  juru sembelih halal. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan  

2.1.1 Pisau 

2.1.2 Pengasah pisau 

2.1.3 Alat pengendali hewan (restraint) 

2.2 Perlengkapan  

2.2.1 Alat pelindung diri  
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3. Peraturan-peraturan yang diperlukan  

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan  

3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan  

4.1 Manual terrestrial animal health code: Office International des 

Epizooties (OIE) 

4.2 Halal Assurance System (HAS) 23103: Pedoman Pemotongan Hewan 

Halal  

4.3 General Guideline For Use The Term “Halal” : Codex Alimentarius 

Commission Guidelines 24 (CAC/GL 24-1997) 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di 

Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan Kompetensi 

2.1  A.016200.002.01 Menerapkan Persyaratan Syari’at Islam 

2.2  A.016200.003.01 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

2.3  A.016200.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif 

2.4  A.016200.006.01 Menerapkan Higiene Sanitasi  

2.5  A.016200.007.01 Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

2.6  A.016200.008.01 Menyiapkan Peralatan Penyembelihan  

2.7  A.016200.009.01 Melakukan Pemeriksaan Fisik Hewan 
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2.8  A.016200.010.01 Menetapkan Kesiapan Hewan untuk Disembelih 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Kesejahteraan hewan 

3.1.2 Anatomi hewan 

3.1.3 Fisiologi hewan 

3.1.4 Perilaku hewan 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Menangani hewan 

3.2.2 Mengoperasikan alat sembelih 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cermat 

4.2 Sigap 

4.3 Tertib 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan melafadzkan bacaan basmalah sebelum menyembelih 

5.2 Ketepatan memposisikan pisau pada lokasi sayatan  penyembelihan 

5.3 Ketepatan mengoperasikan pisau 
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KODE UNIT : A.016200.012.01 

JUDUL UNIT : Memeriksa Kelayakan Proses Penyembelihan 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam memeriksa kelayakan proses 

penyembelihan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Memeriksa 
penampang sayatan 
penyembelihan  

1.1 Hewan setelah disembelih diposisikan 
dengan tepat sesuai dengan persyaratan 
penyembelihan.  

1.2 Penampang leher hewan yang disembelih 
diidentifikasi sesuai syarat teknis 
penyembelihan.  

1.3 Tindakan koreksi dilakukan sesuai 
dengan hasil identifikasi. 

2. Memeriksa proses 
pengeluaran darah 

2.1 Aliran darah penyembelihan hewan 
diidentifikasi sesuai syarat teknis 
penyembelihan. 

2.2 Tindakan koreksi dilakukan sesuai hasil 
identifikasi. 

 
BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Pemeriksaan penampang penyembelihan dilakukan untuk 

memastikan saluran nafas, saluran makanan, dan pembuluh darah 

arteri telah terpotong sempurna. 

1.2 Tindakan koreksi dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan 

penyembelihan.  

1.3 Pemeriksaan proses pengeluaran darah dilakukan untuk 

memastikan kelancaran proses pengeluaran darah. 

 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Pisau 

2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi 
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2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Alat pelindung diri  

2.2.2 Form pemeriksaan 

 

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan 

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan  

3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan 

4.1 Manual terrestrial animal health code: Office International des 

Epizooties (OIE) 

4.2 Halal Assurance System (HAS) 23103: Pedoman Pemotongan 

Hewan Halal  

4.3 General Guideline For Use The Term “Halal” : Codex Alimentarius 

Commission Guidelines 24 (CAC/GL 24-1997) 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja 

dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 
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2. Persyaratan kompetensi 

2.1  A.016200.003.01 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

2.2  A.016200.006.01 Menerapkan Higiene Sanitasi  

2.3  A.016200.007.01 Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

2.4  A.016200.011.01 Menerapkan Teknik Penyembelihan Hewan 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Kesejahteraan hewan 

3.1.2 Anatomi hewan 

3.1.3 Fisiologi hewan 

3.1.4 Higiene sanitasi  

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Mengidentifikasi kesempurnaan hasil penyembelihan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cermat 

4.2 Sigap 

4.3 Tertib 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketelitian mengidentifikasi penampang leher hewan yang disembelih 

5.2 Ketepatan mengidentifikasi aliran darah penyembelihan hewan  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



46 
 

KODE UNIT :  A.016200.013.01 

JUDUL UNIT : Menetapkan Status Kematian Hewan 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menetapkan status kematian 

hewan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Memeriksa tanda 
tanda kematian  

1.1 Organ-organ yang mengindikasikan tanda 
tanda kematian diidentifikasi sesuai 
ketentuan. 

1.2 Pemeriksaan organ yang terkait dengan 
tanda tanda kematian hewan dilakukan 
sesuai dengan  prosedur. 

2. Memastikan 
kematian hewan  

2.1 Kondisi organ-organ yang mengindikasikan 
tanda-tanda kematian dianalisis 
berdasarkan hasil pemeriksaan. 

2.2 Kematian hewan ditetapkan status fisiologis 
hewan. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Organ hewan ruminansia meliputi mata, pernafasan, dan pembuluh 

darah leher. 

1.2 Organ hewan unggas yang diperiksa adalah pembuluh darah leher. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Pisau 

2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Alat pelindung diri  

2.2.2 Form pemeriksaan 
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3. Peraturan-peraturan yang diperlukan 

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan  

3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil 

Ikutannya 

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 Tahun 1994 tentang 

Pemotongan Unggas  dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil 

Ikutannya 

3.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal 

 

4. Norma dan standar yang diperlukan  

4.1 Manual terrestrial animal health code: Office International des 

Epizooties (OIE) 

4.2 Halal Assurance System (HAS) 23103: Pedoman Pemotongan Hewan 

Halal  

4.3 General Guideline For Use The Term “Halal”: Codex Alimentarius 

Commission Guidelines 24 (CAC/GL 24-1997) 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di 

Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1  A.016200.003.01 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

2.2  A.016200.006.01 Menerapkan Higiene Sanitasi  

2.3  A.016200.007.01 Menerapkan Prinsip Kesejahteraan Hewan 

2.4  A.016200.008.01 Menerapkan Teknik Penyembelihan Hewan 

2.5  A.016200.012.01 Memeriksa Kelayakan Proses Penyembelihan 
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Kesejahteraan hewan 

3.1.2 Anatomi hewan 

3.1.3 Fisiologi hewan 

3.1.4 Cara penyembelihan hewan yang baik sesuai syari’at Islam 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Memeriksa organ hewan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Objektif  

4.2 Teliti 

4.3 Tertib 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan memeriksa organ yang mengindikasikan tanda-tanda 

kematian hewan.  

 
 
 
 
 
 

 

 



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori -Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa

Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal maka SKKNI ini

berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertiflkasi profesi.
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