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ABSTRAK 

MAHARDIKA, DWI WAHYU IKA. 2020. Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 

2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap 

Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas 

Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Shofwatul Aini, M.S.I 

. 

Kata Kunci: Fatwa MUI No.12 Tahun 2009, Standart Penyembelihan Halal, 

RPH Rita Jaya Beef. 

 

Pemotongan hewan secara baik dan benar belum tentu menjamin produk 

daging yang dihasilkan halal sepenuhnya. Di rumah potong hewan (RPH) Rita 

Jaya Beef Ponorogo telah mempelajari tata cara pemotongan hewan secara syariat 

yang baik dan benar, tetapi karena kelalaian para karyawan yang menjadikan 

kurang sempurnanya  standart pemotongan halal yang terdapat pada fatwa MUI 

No.12 Tahun 2009. Dalam prakteknya penjagal kadang lalai dalam pemotongan 

hewan, yang menyebabkan produk daging tidak sempurna kehalalannya. Hal ini 

tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah, antara lain yaitu: (1) Bagaimana analisis Fatwa MUI No.12 

Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap proses 

pemotongan sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo, (2) Bagaimana analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 

Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap pengolahan karkas  

sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan 

metode induktif,  yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari 

lapangan (berupa data lapangan)  yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan 

berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data 

lapangan tersebut. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses 

pemotongan sapi ada yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009, 

yaitu karena kelalaian karyawan yang kurang teliti dalam melakukan praktek 

stunning, dan mengakibatkan hewan mati sebelum disembelih, itulah yang 

menjadikan produk daging diragukan kehalalannya. Namun jika tidak sengaja 

lupa untuk mengucapkan asma Allah atau basmallah, hal itu dapat dimaafkan 

karena adanya keringanan dalam Islam. (2) Proses pengolahan kurang sesuai 

dengan apa yang ada dalam Fatwa MUI No.12 Tahun 2009, karena pemotongan 

yang kurang teliti mengakibatkan diragukannya kehalalan karkas. Dan juga para 

karyawan tidak memisahkan karkas yang benar kehalalannya dan yang diragukan 

kehalalannya. Padahal jika produk halal yang sudah tercampur dengan produk 

haram, maka sifatnya akan ikut berubah menjadi haram. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dalam mengkonsumsi 

daging sapi yang merupakan salah satu jenis bahan masakan yang paling 

disukai, karena banyak mengandung zat besi, protein dan kebutuhan 

nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Dalam  Islam, seluruh umat 

Muslim  dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal.  

Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama  Islam, sehingga 

selayaknya menyediakan kebutuhan bahan makanan yang diproduksi dan 

dikonsumsi dijamin halal sifat dan hukumnya. Allah SWT berfirman 

dalam QS Al-An’am ayat 118 yang berbunyi: 

                     1    

Artinya “Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut 

nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-

ayatNya”.
2
  

Dalil di atas menjelaskan kepada para umat Muslim untuk 

mengkonsumsi daging binatang halal yang disembelih sesuai syariat 

Islam. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 yang membahas tentang standar 

                                                             
1 Al-Quran, 6:118. 
2 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), 28. 
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penyembelihan/pemotongan hewan secara syariat Islam, menjadi acuan 

untuk menyembelih hewan secara baik dan benar serta halal.   

Pemotongan sapi harus dilakukan di rumah potong hewan (RPH). 

Pemotongan ternak untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh 

dan halal (ASUH) harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam 

penyedian daging sapi yang terjamin kualitasnya.
3
 Persyaratan Rumah 

Potong Hewan dan Penanganan Daging (Meat Cutting Plan) telah diatur 

dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No.13/Permentan/Ot.140/1/2010.  

Rumah potong hewan harus memenuhi standar kelayakan yang 

ditetapkan pemerintah juga memenuhi standart islam, sesuai dengan apa 

yang telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk 

halal dan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi 

Penyembelihan Halal. Aspek tersebut harus terpenuhi sebagai syarat 

produksi dalam upaya penyedian daging sapi yang aman, sehat, utuh dan 

halal di rumah potong hewan serta tidak menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan. Sedangkan penanganan hewan dan daging di RPH 

yang kurang baik dan tidak higienis akan berdampak terhadap kehalalan, 

mutu dan keamanan daging yang dihasilkan.
4
 

Banyaknya kebutuhan daging sapi di kota-kota besar menjadikan 

sebuah ide positif untuk memanfaatkan kebutuhan pasar tersebut. Terbukti 

                                                             
3 Soeparno. Ilmu dan Teknologi Daging (Gadjah Mada University Press, 

Yogjakarta, 1992), 67. 
4 Manual Kesmavet, Pedoman Pembinaan Kesmavet (Direktorat Bina Kesehatan 

Hewan Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian, Jakarta, 1993), 231. 
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Agus Kholik, salah seorang Pengusaha Nasional yang merupakan putra 

daerah Ponorogo sukses membangun Rumah Potong Hewan (RPH) 

Modern PT Rita Jaya Beef (RJB).  RPH yang dibangun Agus mencapai 

nilai investasi yang cukup besar, sekitar Rp 4 miliyar. Bahkan pada tahun 

2009 peresmiannya RPH milik Agus dilakukan oleh Bupati Ponorogo 

Amin, di Desa Pijeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur. RPH ini diharapkan bisa memenuhi target permintaan Pasar 

Nasional dari sektor daging.
5
 

Pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Rita Jaya 

Beef Desa Pijeran dilakukan dengan sistem modern. Dalam sehari Rumah 

Potong Hewan (RPH) Rita Jaya Beef bisa memotong 10 sampai 37 ekor 

sapi, tergantung kebutuhan dan permintaan pasar. Rumah Potong Hewan 

(RPH) Rita Jaya Beef telah mendapat izin resmi dari pemerintah  daerah, 

sehingga sudah terjamin mutu dan kualitasnya.  

Oleh sebab itu, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan 

pangan di RPH sangatlah penting, atau dapat dikatakan pula sebagai 

penerapan sistem produk safety pada RPH. Aspek yang perlu diperhatikan 

dalam sistem tersebut adalah higienis, sanitasi, kehalalan, dan 

kesejahteraan hewan. Oleh karena itu maka perlu adanya pengelolaan 

                                                             
5
 Muh Nurcholis, www. kabarindonesia.com,  

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&dn=20130302111100 diakses pada 

tanggal 9 September 2019 jam 20.31 WIB. 

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&dn=20130302111100
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pemotongan yang baik di RPH tersebut. Disamping itu, daging memiliki 

rasa dan aroma yang enak, sehingga disukai oleh hampir semua orang.
6
 

Rumah potong hewan sendiri adalah suatu bangunan atau 

kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat 

memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ 

OT.140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan 

unit penanganan daging (meat cutting plant) telah ditetapkan persyaratan 

teknis RPH.
7
 

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan 

daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana 

untuk melaksanakan hal-hal berikut ini : 

1. Pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan 

kesehatan masyarakat veteriner
8
, kesejahteraan hewan dan 

syariat agama). 

2. Tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong 

(ante-mortem inspection), pemeriksaan karkas dan jeroan 

(post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit 

zoonosa ke manusia. 

                                                             
6
 Handoyo  kontan.co.id, https://industri.kontan.co.id/news/importir-daging-sapi-

melirik-bisnis-rph diakses pada tanggal 9 September 2019 jam 20.35 WIB.   
7
 Lestari, Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia (P.T. Bina Aneka 

Lestari, Jakarta,1994), 84. 
8
 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 

Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 1 ; Kesehatan 

Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk 

hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 

https://industri.kontan.co.id/news/importir-daging-sapi-melirik-bisnis-rph
https://industri.kontan.co.id/news/importir-daging-sapi-melirik-bisnis-rph


5 
 

 
 

3. Tempat pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan 

zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan 

post-mortem guna pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di 

daerah asal hewan. 

4. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan 

besar betina bertanduk yang masih produktif.
9
 

Daging yang dihasilkan dari tempat pemotongan hewan, baik 

tempat pemotongan sederhana sampai rumah potong hewan pabrik 

sebelum dipasarkan terlebih dahulu harus diperiksa untuk mencegah hal-

hal yang dapat merugikan konsumen dan mencegah penularan penyakit 

diantara ternak, maka dilakukan pemeriksaan. Salah satu tahap yang 

sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai 

penyediaan daging adalah tahap di rumah pemotongan hewan (RPH). Di 

RPH ini hewan disembelih dan terjadi perubahan (konversi) dari otot 

(hewan hidup) ke daging, serta dapat terjadi pencemaran mikroorganisme 

terhadap daging, terutama pada tahap eviserasi (pengeluaran jeroan).  

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa pemotongan hewan harus 

sesuai dengan syariat.  

                                                             
9 Kartasudjana, R., Proses Pemotongan Ternak Di RPH (Modul budidaya ternak 

program keahlian Jakarta, 2011), 221. 



6 
 

 
 

                    

                    

      
10

   

Artinnya; “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang 

tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya (menyebut nama selain 

Allah). Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu 

kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-

kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti 

mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang 

musyrik”.
11

 

Di atas telah dijelaskan bahwa pemotongan hewan harus dilakukan 

dengan menyebut asma Allah SWT. Di RPH Rita Jaya Beef  karena 

banyaknya pesanan daging sehingga membutuhkan banyak sapi yang 

harus disembelih, membuat pekerja kadang lupa untuk mengucapkan asma 

Allah SWT. Padahal bila penyembelihan tanpa disertai mengucap nama 

Allah SWT daging tersebut menjadi haram. Dan juga untuk 

penyembelihan, di RPH Rita Jaya Beef  menggunakan sistem modern, 

yaitu dengan stunning.
12

  

                                                             
10

 Al-Quran, 6: 121. 
11

 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, 34. 
12

 Angga Purnama, Hasil Wawancara, Ponorogo. 28 Agustus 2019.  
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Dalam stunning
13

 hewan, ada berbagai jenis ukuran peluru untuk 

menyesuaikan besarnya sapi yang akan dipingsankan untuk mempermudah 

penyembelihan. Tapi karena banyaknya sapi yang akan disembelih 

membuat penjagal kadang melakukan stunning sapi sampai mati karena 

lalai tidak menyesuaikan besarnya peluru pada alat stunning, sehinga sapi 

tersebut mati sebelum disembelih.
14

 Dalam pengelolaan daging, dalam 

fatwa MUI No. 12 tahun 2009 dianjurkan  untuk  memisahkan daging   

antara yang halal dan haram.  

Masyarakat Ponorogo yang mana Mayoritas warganya adalah 

muslim banyak juga yang menjadi konsumen di RPH Rita Jaya Beef  yang 

mana mereka harus mendapatkan produk yang terjamin kualitas halal. 

Warga desa Pijeran juga banyak dari mereka yang mempercayai untuk 

membeli daging di RPH Rita Jaya Beef dalam jumlah besar maupun kecil, 

mereka beranggapan jika membeli daging di pusatnya harganya lebih 

murah dibandingkan membeli di pasar. Karena RPH Rita Jaya Beef ini 

termasuk perusahaan besar, sehingga sudah dipercaya kualitas produknya 

yang baik.     

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) Rita Jaya 

Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Ponorogo. Alasan penelitian 

mengenai pemotongan hewan di RPH Rita Jaya Beef adalah karena 

                                                             
13

 Menurut Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi 

Penyembelihan Halal, Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui 

pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan 

tidak banyak bergerak. 
14 Sutawar, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 September 2019. 
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menarik untuk ditinjau lebih jauh. Peneliti tertarik meneliti berdasarkan 

standar sertifikasi penyembelihan secara halal. Lebih lanjut pemerintah 

memberikan dasar hukum standar sertifikasi penyembelihan halal dalam 

Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009. Mengingat masih banyak perbedaan 

antara pelaku bisnis satu dengan yang lainnya dalam menerapkan standar 

penyembelihan. Maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk 

penulisan skripsi dengan judul “Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 

Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap 

Pemotongan Sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart 

Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap praktek pemotongan sapi di 

RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart 

Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap pengolahan karkas sapi  di 

RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 

Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap proses 
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pemotongan sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo; 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 

Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap 

pengolahan pemotongan sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

 Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi 

sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang standart 

pemotongan hewan secara halal. 

2. Manfaat Praktis 

1. Pebisnis RPH (rumah potong hewan) 

Menambah kehati-hatian dalam berbisnis sehingga dapat berbisnis 

sesuai dengan syariat Islam. 

2. Masyarakat Luas  

Lebih terbuka wawasannya terhadap pelaksanaan penyembelihan 

hewan secara Syariat Islam. Sehingga masyarakat muslim dapat 

mengonsumsi secara halal.  

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti 
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menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah 

yang akan diangkat, yakni:  

Pertama, Penelitian Oleh Wiwik Dwi Astuti Pada Tahun 2014 

Program Studi Muamalah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) 

Hidayah Ponorogo. Bahasan peneliti meliputi; pertama tentang tinjauan 

hukum islam terhadap praktik akad jual beli ayam. Yang kedua tentang 

tinjauan hukum islam terhadap cara pembayaran ayam. Dan ketiga tentang 

tinjauan hukum islam terhadap perubahan harga ayam ketika telah jatuh 

tempo. Pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwa; akad jual beli ayam 

di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo telah sesuai dengan 

hukum Islam, karena semua syarat dan rukun jual beli terpenuhi; cara 

pembayaran di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo dengan 

menggunakan cara pembayaran secara DP, mengangsur atau bayar 

dibelakang adalah tidak bertentangan dengan hukum islam, karena adanya 

kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dengan 

tidak adanya suatu paksaan; perubahan harga ayam ketika telah jatuh 

tempo di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo telah sah 

menurut hukum islam, karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli 

telah meridhai dan saling suka sama suka terhadap perubahan harga ketika 

jatuh tempo tersebut. Dimana pembeli dan penjual tidak merasa saling 
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dirugikan. Selain itu hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat 

Ponorogo.
15

  

Kedua, penelitian oleh Rohmatul Anwar pada tahun 2017 Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Analisis 

Kelayakan Dan Strategi Pengelolaan Rumah Potong Hewan Di Kota 

Metro Lampung”. Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa : (1) RPH 

layak dari aspek teknis, teknologi dan lingkungan berdasarkan Peraturan 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

No.13/Permentan/Ot.140/1/2010, (2) usaha RPH layak secara finansial 

yaitu NPV Rp.98.734.609,26, IRR 14,26%, Net B/C 1,09 dan PP 5,93 

tahun jika diasumsikan retribusi pemotongan Rp.50.000/pemotongan dan 

jumlah pemotongan 18 ekor/hari, (3) strategi pengelolaan 

merekomendasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kedisiplinan 

dalam proses pemotongan di RPH; meningkatkan profesionalisme 

pegawai RPH; meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pedagang 

sapi untuk memotong ternaknya di RPH. Kesimpulan penelitian RPH di 

Kota Metro layak beroperasi berdasarkan peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia No.13/Permentan/Ot.140/1/2010, layak dalam aspek 

finansial dengan asumsi, dan menerapkan strategi pengelolaan 

menggunakan analisis SWOT.
16

 

                                                             
15 Wiwik Dwi Astuti, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam 

di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, 2014), ii.  
16 Rohmatul Anwar, “Analisis Kelayakan Dan Strategi Pengelolaan Rumah 

Potong Hewan Di Kota Metro Lampung”, Tesis (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 

2017), ii. 
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Ketiga, penelitian oleh Zulkifli Asdar pada tahun 2014 Jurusan 

Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin 

Makassar dengan judul “Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi 

dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala, 

Makassar”. Populasi pada penelitian ini adalah 36 orang yang terlibat 

langsung di dalam Rumah Potong Hewan Tamangapa. Indikator penelitian 

yaitu perlakuan ternak sebelum dipotong, pemotongan dan perlakuan 

ternak setelah dipotong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

pengelolaan pemotongan ternak di RPH Tamangapa Kecamatan 

Manggala, Makassar berada pada ketegori cukup baik yang berarti 

pengelolaan pemotongan di rumah potong hewan tersebut sudah memadai 

karena telah memenuhi syarat-syarat proses pemotongan ternak di RPH.
17

 

Keempat, penelitian oleh Marselinus Dasmar Luron pada tahun 

2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dengan judul 

Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di 

Kabupaten Tana Toraja. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni: 

Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan 

(RPH) di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan aspek komunikasi, sumber 

daya, disposisi dan struktur birokrasi?. Hasil penelitian berdasarkan 

indikator-indikator yang diteliti menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana 

Toraja belum berjalan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

                                                             
17

 Zulkifli Asdar, “Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di 

Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar”, Skripsi (Makassar: 

Universitas Hasanuddin, 2014), ii. 
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efektifitas implementasi hanya terjadi pada aspek komunikasi yakni 

transmisi dan kejelasan serta aspek struktur birokrasi, sedangakan 

indikator yang lain menunjukkan hasil yang belum efektif. Oleh karena 

itu, diberikan beberapa saran sebagai referensi untuk meningkatkan 

efektifitas implementasi kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana 

Toraja.
18

 

Dari beberapa penelitian di atas ada penelitian yang hampir mirip 

dengan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu penelitian 

oleh Zulkifli Asdar dengan judul “Analisis Proses Pengelolaan 

Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa 

Kecamatan Manggala, Makassar”. Perbedaannya dengan penelitian yang 

akan diangkat adalah jika pada skripsi yang berjudul Analisis Proses 

Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan 

Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar membahas tentang 

kecakapan syarat-syarat proses dan pengelolaan pemotongan ternak di 

RPH, sedangkan di penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis 

Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan 

Halal terhadap proses dan pengolahan penyembelihan hewan secara 

syariat Islam.  

 

 

                                                             
18

 Marselinus Dasmar Luron, “Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong 

Hewan (RPH) Di Kabupaten Tana Toraja”, Skripsi (Makassar: Universitas Negeri 

Makassar, 2016), ii. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan 

yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang apa yang 

sedang terjadi pada suatu saat di tengah kehidupan masyarakat. Dengan 

kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
19

 

Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti bisnis RPH 

Rita Jaya Beef yang benar adanya di Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo.  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.
20

 

 

 

                                                             
19

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2010), 6. 
20

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1995), 6. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti hanya mengamati hal yang terjadi di tempat 

penelitian serta pengumpul data di lokasi penelitian yaitu di RPH Rita 

Jaya Beef Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selain itu, peneliti 

melakukan wawancara terhadap karyawan RPH dan konsumen yang 

berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data 

yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini, yang dalam hal ini 

peneliti melakukannya secara terang-terangan. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan peneltiti teliti adalah di RPH Rita Jaya Beef 

yang terletak di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, peneliti 

memilih lokasi ini karena memang praktik penyembelihan hewan 

terjadi di RPH  ini dan diketahui oleh masyarakat Desa Pijeran 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

 

4. Data dan Sumber Data  

a. Data 

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu 

kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.
21

 Data dapat 

berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek 

lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian 

                                                             
21

 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: 

Gramata Publishing, 2013),76. 



16 
 

 
 

dengan menggunakan penelitian kualitatif.
22

 Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Data tentang proses pemotongan hewan di RPH Rita Jaya Beef  

Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

2) Data tentang pengolahan daging di RPH Rita Jaya Beef  Desa 

Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber data  

Dalam Peneltian ini, Penulis menggunakan data dari dua 

jenis sumber, yaitu data primer (primary data) dan data sekunder 

(secondary data). 

1) Sumber Data Primer  

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil 

wawancara kepada karyawan RPH Rita Jaya Beef  Desa 

Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan juga 

konsumen RPH Rita Jaya Beef yang terlibat. 

2) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari 

Buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku 

tentang RPH secara Syariah, Bisnis Islam, dan Fatwa MUI 

No.12 Tahun 2009. 

 

 

                                                             
22

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: 

Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi 

pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu 

untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi (Pengamatan)  

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
23

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan.
24

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto dan 

juga dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk membantu 

penelitian ini. 

 

                                                             
23

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 70.  
24

Ibid., 83.  
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6. Analisis Data 

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni 

dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang 

ada di lapangan.  Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan 

penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan 

teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan 

dari data lapangan (induktif).
25

 Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan.
26

 Peneliti akan terjun langsung ke 

lapangan untuk melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam pemotongan hewan di RPH tersebut. 

b. Observasi (Pengamatan)  

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang diselidiki.
27

 Jadi peneliti akan mengamati kegiatan 

                                                             
25

 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), 93.  
26

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 135. 
27

  Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 70.  
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pemotongan hewan yang ada di RPH Rita Jaya Beef  Desa Pijeran 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sarana  pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-

surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan 

tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya,
28

 untuk membantu 

peneliti dalam menggali data dari proses dan pengolahan 

pemotongan hewan yang terjadi di RPH Rita Jaya Beef  Desa 

Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

 

7.  Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam 

pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data,  dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.
29

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya 

satu jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, 

                                                             
28

Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 225. 
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Malang: 

Alfabeta, 2013), 273.  
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yakni ada tiga beruapa observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai 

penguat data lainnya. 

G. Sistematika Pembahasan  

Agar skripsi ini mudah dalam pembahasannya, maka penulis 

megelompokkan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang 

lainnya berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi 

skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II : FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG 

STANDART SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN 

HALAL DAN PENGERTIAN PRODUK HALAL. 

Bab ini membahas tentang Ketentuan hukum 

standar penyembelihan dan pengolahan halal dalam Fatwa 

MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi 

Penyembelihan Halal serta pengertian tentang produk halal.  
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BAB III : PRAKTIK PEMOTONGAN HEWAN DI RPH RITA 

JAYA BEEF DI DESA PIJERAN KECAMATAN 

SIMAN KABUPATEN PONOROGO.  

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa 

pemaparan tentang gambaran umum RPH Rita Jaya Beef, 

seperti sejarah berdirinya, lokasi, visi dan misi, unsur staf 

karyawan, juga tentang praktek pemotongan dan 

pengolahan hewan yang terjadi di Desa Pijeran Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. 

 

BAB IV : ANALISIS PEMOTONGAN HEWAN DAN 

PENGOLAHANNYA DI  RPH RITA JAYA BEEF 

DESA PIJERAN KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO. 

Bab ini merupakan analisis Fatwa MUI No. 12 

Tahun 2009 terhadap data-data yang telah ditemukan 

mengenai praktik pemotongan hewan dan pengolahannya  

di RPH Rita Jaya Beef. 

BAB V  :PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi, 

dan merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang 

penulis untaikan pada skripsi ini, serta saran dari penulis. 
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BAB IV 

ANALISIS FATWA MUI NO. 12 TAHUN 2009 TENTANG 

PEMOTONGAN SAPI DI  RPH RITA JAYA BEEF DESA PIJERAN 

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO. 

A. Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi 

Penyembelihan Halal Terhadap Praktek Pemotongan Sapi di RPH 

Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Pemotongan hewan secara syariat Islam dilakukan dengan 

menyebut asma Allah serta harus memenuhi seluruh syarat dan rukunnya. 

Hewan yang dipotong harus memenuhi standart kelayakan, seperti tidak 

boleh memotong hewan yang masih kecil atau masih bayi dan yang 

lainnya. Juga untuk tukang jagal hewan yang juga terdapat ketentuan yang 

harus dipenuhi dalam pemotongan hewan.  

Dalam fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi 

Penyembelihan Halal, Standart hewan yang disembelih telah diterangkan 

sebagai berikut: 

1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. 

2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. 

3. Kondisi hewan harus memenuhi standart kesehatan hewan 

yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. 

Sedangkan untuk Standar penyembelih diterangkan sebagai 

berikut: 

1. Beragama Islam dan sudah akil baligh. 
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2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar‟i. 

3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan. 

Sedangkan untuk Standart alat penyembelihan diterangkan sebagai 

berikut: 

1. Alat penyembelihan harus tajam. 

2. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.
1
 

Adapun menurut peneliti, pemotongan hewan di RPH Rita Jaya 

Beef  Ponorogo ini telah memenuhi syarat standar hewan yang disembelih. 

Sedangkan untuk standart penyembelihan di RPH ini para staf sudah 

melakukan pelatihan-pelatihan penyembelihan yang sesuai syariat Islam. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh penanggung jawab RPH sendiri bahwa 

pelatihan-pelatihan dilakukan sebelum dilaksanakan pemotongan, bahkan 

hingga mendatangkan seorang ahli dari Australia.  

Adapun alat yang digunkan dalam penyembelihan dan pemotongan 

di Rumah Potong Hewan ini menggunakan peralatan modern. Pemotongan 

dilakukan dengan alat stunning, yaitu degan cara pemingsanan hewan. 

Dengan pemingsanan, hewan belum mati, tapi pingsan lalu disembelih. 

Tujuan pemingsanan sebenarnya bukan sekadar belas kasihan terhadap 

hewan namun efisiensi waktu penyembelihan. Penyembelihan manual 

akan memakan waktu yang lama, khususnya bagi rumah pemotongan 

hewan yang besar. Sementara dengan stunning, hewan lebih mudah 

ditenangkan lalu disembelih.  

                                                             
1
 Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal, 

HalalMUI.org, http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwapenyembelihanhalal.pdf diakses 

pada tanggal 6 september 2019 jam 14.35 WIB. 

http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwapenyembelihanhalal.pdf
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Adapun ketentuan standart proses penyembelihan dalam Fatwa 

MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan 

Halal telah dijelaskan pada bagian kelima, dengan isi sebagai berikut: 

1. Standart proses penyembelihan 

a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk 

dihadapkan ke kiblat. 

b. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih 

dan menyebut asma Allah. 

c. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah 

melalui pemotongan saluran makanan (mari’/esophagus), 

saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan 

dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri 

carotids). 

d. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara 

cepat. 

e. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan 

sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah). 

f. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara 

manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) 

dan semacamnya. 

g. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses 

penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat: 
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1) Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan 

sementara, tidak menyebabkan kematian serta 

tidak menyebabkan cidera permanen; 

2) Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan; 

3) Pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan 

untuk menyiksa hewan; 

4) Peralatan stunning harus mampu menjamin 

terwujudnya syarat a, b, dan c, serta tidak 

digunakan antara hewan halal dan non halal 

(babi) sebagai langkah preventif; 

5) Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, 

dan teknis pelaksanaannya harus di bawah 

pengawasan para ahli yang menjamin 

terwujudnya syarat a, b, c, dan d. 

h. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh 

penyembelihan tersebut.
2
 

Adapun dalam pemotongan telah dijelaskan pada Fatwa MUI 

No.12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan bahwa 

pemotongan bahwa diharuskan memotong dengan niat dan juga menyebut 

asma Allah SWT. Tetapi setelah peneliti lakukan wawancara terhadap 

beberapa karyawan di RPH tersebut ternyata mereka kadang melakukan 

kelalaian, yaitu lupa membaca asma Allah SWT ketika menyembelih. 

                                                             
2
 Fatwa MUI No.12 Tahun 2009. HalalMUI. 
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Padahal jika hewan yang disembelih tidak disebutkan asma Allah SWT, 

maka daging hewan tersebut akan haram hukumnya. Seperti yang telah 

diterangkan dalam al-Quran surat Al-An‟am (6) ayat 121 yang berbunyi : 

                   

                 

         

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak 

disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan 

yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu 

membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; 

dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi 

orang-orang yang musyrik.”
3
 

Tetapi jika pelaku adalah orang muslim yang sudah baligh atau 

telah dewasa terdapat hadist yang memaklumi jika si pelaku lupa akan 

mengucap asma Allah SWT. lupa yang dimaksud adalah lupa karena tidak 

sengaja, berbeda dengan sengaja melupakan mengucap niat atau sengaja 

tidak mengucapkan asma Allah. 

                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, 143. 
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َها َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َعْن اْْلَْسَوِد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ا للَُّه َعن ْ

َرَأ َوَعْن الصَِّبيِّ  َلى َحتَّى يَ ب ْ ْيِقَظ َوَعْن اْلُمْبت َ رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثََلثٍَة َعْن النَّاِئِم َحتَّى َيْست َ

 َحتَّى َيْكبُ رَ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu 

Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin 

Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari 

hammad dari Ibrahim dari Al-Aswad dari „Aisyah RA Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Pena pencatat amal dan dosa itu 

diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila 

hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.” 

Selain terdapat pada hadist,  juga diperkuat dengan adanya dalil Al-

Quran yang menunjukkan bahwa kesalahan, kekeliruan, dan lupa 

merupakan sesuatu yang dapat dimaafkan. Dalil tersebut terdapat pada 

surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:  
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Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 

(mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika 

Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 

bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 

kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri 

ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 

penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.”
4
 

Islam tidak membebani umatnya dengan hal-hal diluar 

kemampuannya. Dan dalam Islam itu tidak ada kesulitan dalam 

menjalankan syariatnya. Dalil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa lupa 

dalam mengucap niat atau mengucap asma Allah pada saat menyembelih 

maka tidak ada masalah, tidak apa-apa selama pelaku itu seorang muslim.  

Selanjutnya dalam hal pemotongan menggunakan metode stunning 

yaitu dengan pemingsanan terlebih dahulu. Penembakan (stunning) 

dilakukan dengan pistol berpeluru tumpul (captive bolt pistol). Kepala sapi 

ditembak dengan peluru tumpul pada bagian tengah kepala dan 

                                                             
 4 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah,68. 
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mengakibatkan sapi pingsan lalu baru disembelih. Kaliber peluru 

disesuaikan dengan besar fisik sapi. Titik kritis proses ini adalah kondisi 

sapi pasca penembakan. Jika peluru terlalu besar, ada kemungkinan peluru 

merusak otak dan menyebabkan sapi mati. Sapi pun menjadi bangkai dan 

haram dimakan. Proses penyembelihan setelahnya menjadi tak berguna 

karena sapi sudah mati.
5
 

 Adapun praktek penyembelihan sapi di RPH ini menggunakan 

metode modern, yaitu dengan stunning yang mana penjagal kadang tidak 

menyesuaikan besarnya sapi dengan peluru yang digunakan untuk 

pemingsanan, yang mengakibatkan sapi mati sebelum disembelih ditandai 

dengan gerakan sapi yang minim dan darah yang mengalir tidak banyak. 

Untuk mengetahui kesempurnaan kematian pada sapi setelah disembelih 

yaitu dengan melihat refleks kelopak mata dan atau waktu henti darah 

memancar. Kematian merupakan keadaan yang ditandai dengan sirkulasi 

darah telah berhenti sebagai akibat dari pusat sistem tersebut di batang 

otak secara permanen kehilangan fungsi karena kekurangan oksigen dan 

energi. Waktu henti darah memancar merupakan indikasi bahwa jantung 

sudah tidak dapat memompa darah keluar dari tubuh karena tidak ada lagi 

asupan oksigen darah dalam jantung, sehingga hewan tersebut dapat 

dikatakan mati.   

Daging sapi yang proses penyembelihannya gagal dapat berakibat 

pada kualitas produk. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat 

                                                             
5
 Summary Report From Hanover University - Prof. Schulze and Dr. Hazim, Hujjah.Net,  

https://www.hujjah.net/stunning-pemingsanan-hewan-sebelum-disembelih/, diaskes pada 27 

Oktober 2019 jam 18.46. 

https://www.hujjah.net/stunning-pemingsanan-hewan-sebelum-disembelih/
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kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Mayoritas masyarakat Ponorogo 

dan sekitarnya adalah Muslim, sehingga seharusnya dan sepantasnya 

memproduksi produk yang terjamin kualitas dan kehalalannya.  

Dari uraian analisis diatas dapat dikatakan bahwa pemotongan 

hewan di rumah potong hewan (RPH) Rita Jaya Beef Ponorogo sebagian 

bertentangan dengan standar pemotongan secara halal yang terdapat pada  

Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 dan syarat produk halal karena tidak 

memenuhi ketentuan yang ada. Dilihat dari faktor penjagal yang lalai 

dalam proses penyembelihan. 

 

B. Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi 

Penyembelihan Halal Terhadap Pengolahan Pemotongan Sapi di RPH 

Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Setelah daging diproses penyembelihan sedemikian rupa dan 

ditimbang, barulah disebut karkas. Karkas sapi adalah bagian tubuh hasil 

dari pemotongan setelah dikurangi darah, kepala, kulit, keempat kaki 

bagian bawah, saluran pencernaan, usus urine jantung, tenggorokan, paru-

paru, limpa, hati dan jaringan-jaringan lemak yang melekat pada bagian 

tubuh.
6
 

Dalam pengolahan karkas di RPH Rita Jaya Beef ini, para staf 

karyawan bagian karkas dan pengemasan bekerja dalam satu ruang besar. 

                                                             
6
 Soeparno,  Ilmu dan Teknologi Daging (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 

1992), 6 
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Seluruh karkas hasil penyembelihan diproses dan dipisah-pisah menjadi 

beberapa bagian sesuai nama dan kegunaannya.  

Ketentuan Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman 

dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi 

Penyembelihan Halal diterangkan pada bagian keenam, dengan isi sebagai 

berikut:  

2. Standart pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman 

a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati 

oleh sebab penyembelihan. 

b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan. 

c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal 

dan non halal. 

Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan 

mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan 

dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti 

pengapalan/shipping), hingga penerimaan.
7
 

Adapun pengolahan di rumah potong hewan Rita Jaya Beef ini 

diproses kemudian didinginkan dan dibekukan dalam suatu ruang 

pembekuan, dan seluruh karkas dari yang pemotongannya diragukan 

kehalalannya hingga yang benar-benar halal menjadi satu dalam satu 

wadah dan satu ruangan. Pembekuan dilakukan demi kualitas dan higienis 

produk. 

                                                             
7
 Fatwa MUI No.21 Tahun 2009. HalalMUI. 
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Pendinginan dan pembekuan adalah suatu hal yang berbeda, 

berikut ini penjelasan keduanya: 

1. Pendinginan 

Pendinginan daging adalah proses yang sangat penting untuk 

higieni, keamanan daging, memperpanjang daya simpan, serta 

kenampakan (appearance) dan kualitas daging setelah diolah dan saat 

dimakan (eating quality).  Oleh karena itu pendinginan (refrigerator) 

adalah suatu proses pengolahan daging dengan tujuan meningkatkan 

daya simpannya. Pendinginan dapat menurunkan suhu permukaan 

daging lebih cepat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pendinginan daging, yaitu: 

a. Program sanitasi dan higiene perlu dilakukan secara ketat 

di tempat pemotongan tarnak, selama transportasi sampai 

dengan tempat pengolahan karkas atau daging. 

b. PH daging sebaiknya dibawah nilai pH 5,8. 

c. Suhu sekitar -1,5
0
 C +- 0,2

0
 C perlu diperhatikan agar 

pembekuan permukaan karkas dapat dihindari. 

d. Kondisi penyimpanan daging setelah diproses pendinginan 

harus di tempat yang mempunyai kelembapan relative 81-

87% agar dapat diperoleh pengeringan permukaan daging 

antara 2- 4% dari berat daging dimana kondisi ini akan 



68 
 

 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dibeberapa 

Negara maju juga dilakukan penambahan CO2 sampai 

25% kedalam atmosfer ruang penyimpanan guna menahan 

pertumbuhan mikroorgsnisme.  

2. Pembekuan  

Disamping pendinginan sebagai cara pengawetan dengan suhu 

rendah adalah pembekuan, dimana pada proses tersebut suhu 

diturunkan sampai dibawah 
0
 C. Pembekuan atau penyimpanan daging 

yang telah dibekukan dilakukan pada suhu dibawah -15
0
 C, dan pada 

suhu tersebut mikroorganisme tidak tumbuh. Sebagaimana bahan-

bahan pangan yang berasal dari ternak lainnya, daging tidak 

mempunyai titik beku tertentu, melainkan mempunyai kisaran titik 

beku. 

Pelaksanaan pembekuan dapat dilaksanakan dengan cara 

pembekuan lambat atau pembekuan cepat. Pembekuan lambat akan 

menghasilkan pembentukan kristal-kristal es berukuran besar. Teknik 

pembekuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Penggunaan udara dingin atau gas lain yang ditiupkan 

dengan suhu rendah serta kontak langsung dengan daging 

misalnya alat pembeku tiup (blast freezer) 

b. Kontak langsung dimana daging yang telah dikemas 

kontak dengan permukaan logam yang telah diinginkan. 
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c. Perendaman langsung kedalam cairan pendingin atau 

menyemprotkan cairan pendingin diatas produk yang akan 

didinginkan.
8
 

Setelah melalui proses pendinginan dan pebekuan barulah daging 

itu didistribusikan kepada masyarakat. Dari hasil wawancara peneliti 

menemukan bahwa mayoritas konsumen adalah muslim, sehingga 

seharusnya dari pihak RPH menyediakan produk yang halal sepenuhnya. 

Karena jika hewan yang telah melalui pemotongan yang cacat karena 

kelalaian, maka proses seterusnya juga akan haram sifatnya. 

Dari hasil uraian analisis diatas dapat dilihat bahwa pengolahan 

karkas hasil pemotongan hewan di RPH Rita Jaya Beef desa Pijeran 

kecamatan Siman Ponorogo ini kurang sesuai dengan ketentuan standart 

penyembelihan halal yang terdapat dalam Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 

dan juga syarat produk halal. Hal ini diketahui karena pengelolaan, 

penyimpanan dan pendistribusian daging disatukan antara yang benar 

kehalalannya dan yang diragukan kehalalannya. Yang demikian ini terjadi 

karena faktor kelalaian dari pihak karyawan, sehingga seharusnya pihak 

penanggung jawab RPH selalu mengawasi proses pemotongan hingga 

pengolahan sampai pengiriman terjamin kualitas higienis juga kualitas 

halalnya. 

                                                             
8
 Prof.Ir. Hari Purnomo, Teknologi Pengolahan dan Penawetan Daging (Malang: 

Universitas Brawijaya Press, 2012), 96-98. 
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BAB II 

STANDART SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL MENURUT  

FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 DAN PENGERTIAN  

PRODUK HALAL.  

 

A. Dasar Hukum Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 

Dalam pembuatan fatwa, para ulama MUI berpedoman pada al-

Quran dan Hadis sebagai dasar hukum dalam merumuskan setiap fatwa 

agar tidak bertentangan dengan syariat. Berikut ini dasar hukum MUI 

dalam menetapkan fatwa tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan 

Halal: 

1. Al-Quran: 

a. Qs. Al-An‟am (6): 118: 

                        

Artinya: “Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) 

yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu 

beriman kepada ayat-ayatNya”.
1
 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah  (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010),  142. 
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b. Qs. Al-Maaidah (5): 3: 

                             

                      

                       

                     

                  

                         

        

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 

daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain 

Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan 

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 

berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak 

panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. 

pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 

(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 
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mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama 

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”.
2
 

c. Qs. Al-An‟am (6): 121: 

                   

                 

         

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang 

yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. 

Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. 

Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya 

agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, 

Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”.
3
 

 

 

 

                                                             
2
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, 106. 

3
Ibid,  143. 
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d. Qs. Al-A‟raf (7): 157: 

                 

                      

                    

                     

                        

     

Artinya: “(yaitu) Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi 

yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat 

dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka 

mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan 

yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari 

mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 

mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 

memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang 
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yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang 

yang beruntung”.
4
 

e. Qs. Al-Maidah (5): 1: 

                        

                      

       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”.
5
 

f. Qs. An-Nahl (16): 5: 

                       

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk 

kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai 

manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.
6
 

 

                                                             
4
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, 170. 

5
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, 106. 

6
 Ibid, 267. 
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2. Hadis Rasulullah SAW: 

a. Hadis Rasulullah riwayat Muslim, Imam Ibn Hibban, dan Al-

Tarmudzi: 

ََكَتَبَعََ َاهلَل َِإنَّ :َ َقَاَل ََوَسلََّم ََعَلْيِو َاهلُل ََصلَّى َالنَِّبَّ ََأنَّ ََأْوٍس َْبُن َِشَداٍد ْن

ََذبََْ ََوِإَذا َلَة َاْلِقت ْ ََفَأْحِسنُ ْوا َقَ تَ ْلُتْم َفَِإَذا َُكلَِّشْيٍئ ََعَلى ََفَأْحِسنُ ْواَْاإِلْحَساَن ُتْم

ََذبِْيَحَتُوَ)رواهَمسلم( ََأَحدُُكْمََشْفرَتَُوََواْلُُيِحَّ ْبََةََواْلَيِحدَّ  الذِّ
Artinya: Dari Syadid bin Aus RA, bahwasanyya Rasulullah 

SAW bersabda; Sesungguhnya Allah Mengharuskan berbuat baik 

terhadap segala hal, untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah 

dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlah 

dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu diantara kalian 

mempertajan pisaunya serta membuat senang hewan yang akan 

disembelih. 

b. Hadis Rasulullah riwayat Jama‟ah: 

َعْنَرَاِفٍعَْبُنَُخَدْيٍجَقَاَلَ:َقَاَلََرُسْوُلَاهلِلََصلَّىَاهللََُعَلْيِوََوَسلََّمَ:ََماَأَنْ َهَرَ

َ َالِسنُّ ا َأَمَّ ُثَك ََوَسُأَحدِّ َواَلظُّْفَر َالِسنَّ َلَْيَس ََفُكلُّ ََعَلْيِو َاهلِل َاْسَم ََوذََكَر َم الدَّ

اَالظُْفَرَّفُمَدىَاْْلََبثَِةَ)َر  واهَاجلماعة(فَ َعْظٌمََوأَمَّ

Artinya: Dari Rafi‟ bin Khudaij RA ia berkata; Rasulullah SAW 

bersabda; “(Hewan yang disembelih dengan) alat yang 

mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka 

makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku, gigi 
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(dilarang) karena merupakan tulang sedang kuku adalah alat 

potongnya orang Habasyah”. 

c. Hadis Rasulullah riwayat Al-Baihaqi: 

ََوَسلََّمَََعنَْ ََعَلْيِو َاهلُل ََصلَّى َاهلِل ََرُسْوَل ََأنَّ ََعْنُو َاهلُل ََرِضَي َاْلَباِِهِيُّ َأََماَمُة َأِبْ

ْوَدَا َاْلّْ َأُْفرِْي ََما َُكلُّ َ)رواهَقَاَل: َظُْفٍر ََحزَّ ََأْو َنَاٍب َقَ ْرَض ََيُكْن ََماَلَْ َج

 البيهاقي(
Artinya: Dari Abi Umamah Al-Bahily RA bahwa 

Rasulullah SAW bersabda; “(Dibolehkan sebagai alat 

menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang 

bukan taring ataupun kuku”. 

d. Hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi: 

ََعَلْيِوَ َاهلُل ََصلَّى َاهلِل ََرُسْوُل َأََمَر َقَاَل: ََعْنُو َاهلُل ََرِضَي َُعَمَر َْبُن َاهلِل ََعْبِد َعْن

َفاِرََوَأْنَتُ َوارِْيََعِنَاْلبَ َهاِئِمَ)رواهَأمحدَوالبيهاقي( َالشِّ  َوَسلََّمَِبَدِّ

Artinya: Dari Abdillah bin Umar RA ia berkata; 

“Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempertajam pisau (alat 

untuk menyembelih) dan menyembunyikannya dari binatang 

ternak (yang akan disembelih)”. 

e. Hadis Rasulullah riwayat Al-Bukhari dan Imam An-Nasa‟i: 

َعَلْيِوََوَسلََّمََلِقَيََعْنََعْبِدَاهلِلَبَْ َالنَِّبَََّصلَّىَاهللَُ ُهَماََأنَّ َعن ْ ُنَُعَمَرََرِضَيَاهللَُ

َاهلُلَ ََصلَّى َالَنِبَّ ََعَلى َيَ ْنزَِل ََأْن َقَ ْبَل َبَ ْلَدح َبَِأْسَفَل َنُ َقْيٍل َْبُن ََعْمُرو َْبُن زَْيٌد
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ََصلَّىَ َالنَِّبَّ ََأْنََعَلْيِوََوَسلََّمَاْلَوْحُيَفَ َقِدْمُتَِإََل اهلُلََعَلْيِوََوَسلََّمََسْفَرًةََفَأََب

َآِكٌلَ ََوََل َأَْنَصاِبُكْم ََعَلى ََتْذَبُْوَن َِمَّا َآِكٌل ََلْسُت َِإِّنِّ َُُثََّقَاَل: َها َِمن ْ يَْأُكَل

ََماَذُِكَرَاْسَمَاهلِلََعَلْيِوَ)رواهَالبخاري(  ِإَلَّ
Artinya: Dari Abdillah bin Umar RA bahwa Nabi SAW 

bertemu dengan Ziad bin „Amr bin Naufal di dekat Baldah sebelum 

turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan (berupa daging) 

kepada Nabi SAW, namun beliau enggan memakannya lantas 

bersabda; “Sesungguhnya saya tidak memakan daging yang kalian 

sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan makanan 

yang tidak disebut atas nama Allah atasnya”. 

3. Pendapat Para Ulama 

a. Pendapat Imam Al-Qurthuby dalam tafsirnya mengenai ketentuan 

alat penyembelihan sebagai berikut:  

يَ َقُعَبِِوَالزََكاُةَفَالَِّذيََعَلْيِوَاجُلْمُهْوُرَِمَنَالُعَلَماِءََأنََََّالُعَلَماُءَِفْيَماََواْختَ َلفََ

َ َِمَن َفَ ُهَو َم َالدَّ ََوأَنْ َهَر َاْْلَْوَداَج َأَفْ َرى ََما ََاْْلِتَُكلَّ ِّنِّ َالسُّ ََخَلى ََما الذََّكاِة

ََواْلَعْظِمْيََعَلىََىَذاَتَ َواطََرِتَاْلثَارَُ
Artinya: “Para ulama berbeda pendapat mengenai 

bagaimana sahnya sembelihan, menurut jumhur ulama bahwa 

setiap alat yang mampu memotong urat-urat dan mengeluarkan 

darah adalah termasuk alat penyembelihan selain gigi dan kuku. 

Pendapat ini didukung oleh atsar yang mutawatir”. 
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b. Pendapat Imam Al-Bahuty dalam kitab Kasysyaf Al-Qina tentang 

persyaratan tasmiyah dalam penyembelihan hewan sebagai berikut: 

َاهللَ َاْسُم َيُْذَكِر ََلَْ َِمّا َتَْأُكُلْوا ََوََل َتعاَل َقَ ْولُُو َالَتْسِمَيِة َاْعِتَباِر َِفْ َواَْلْصُل

ََوإِنَّ ََذَبَحََعَلْيِو َِإَذا َوسّلم َعليو َاهلل َصلى َالنَِّبَّ َوََكاَن َاْلَرَاُم ََواْلِفْسُق ََلِفْسٌق ُو

ََواهلُلَ ََسَّى َاهلِل َِبْسِم َِبَقْوِل َالَتْسِمَيِة ََمَع ََأْي ََمَعَها ُر َالتَّْبِكي ْ ََوُيَسنُّ .....

ََذَبَحَقََ ََكاَنَِإَذا َعليوَوسّلم َاهلل اَلَِبْسِمَاهلِلََواهلُلََأْكبَ ُرَِلَماَثَ َبَتَأَنَُّوَصلى

َقَ ْوَلَِبْسِمَاهلِلَُُيْزِنُوَُ  َأْكبَ ُرَوََكاَنَاْبُنَُعَمَرَيَ ُقْولُُوََوََلَِخََلَفَبَِأنَّ
Artinya: “Dasar keharusan menyebut nama Allah ketika 

menyembelih adalah firman Allah “Dan janganlah kamu memakan 

binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika 

menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu 

adalah suatu kefasikan” Fasq adalah haram, Nabi SAW ketika 

menyembelih juga menyebut nama Allah ….. Dan disunnahkan 

membaca takbir menyertai tasmiyah dengan mengucapkan 

“Bismillahi Wallahu Akbar” sebagaimana hadis Nabi SAW ketika 

beliau menyembelih mengucapkan “Bismillahi Wallahu Akbar”, 

demikian juga yang dilakukan Ibn Umar, tidak ada perbedaan 

bahwa ucapan “Bismillah” saja sudah cukup”. 

c. Pendapat Imam Al-Syarbini dan Ibn Qudamah mengenai proses 

penyembelihan hewan sebagai berikut: 
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َ ََلْو َََلَََْذَبحََتَ ْنبِْيٌو ََمًعا ََخاِسرَتَُو َََنََس َأَْمَعاَءُه َآَخَر ََوَأْخرََج ََحيَ َوانًا َشْخٌص

َالتََ لََِّْلَنَّ ضََُيَِ  ْذِفْيَفَََلَْيَ َتَمحَّ
Artinya: “Barang siapa yang menyembelih hewan, kemudian ada 

orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek 

lambungnya secara bersamaan maka hukumnya tidak halal karena 

penyebab kematiannya tidak tertentu”. 

َقَا ََمْسأَلَُة ََذَبَح َِإَذا َِفَََفَأَتىَل ََوقَ َعْت ََحَّتَّ َالُرْوُح َََتْرُِج َفَ َلْم َقاِتِل
ُ

َامل َعَلى

َيَ ْقتُ ُلَهاَ ََشْيٌء َها ََعَلي ْ ََوِطَئ َِإَذا َيَ ْعِِّن َتُ ؤَْكْل ََلَْ ََشْيٌء َها ََعَلي ْ ََوِطَئ ََأْو اِء
َ

امل

َ ََأمْحَُد ََعَلْيِو ََنصَّ َاخلَْرِقي َذََكرَُه َالَِّذي ََوَىَذا ََأْصَحابِنَاََغالًِبا ََأْكثَ ُر َوقَاَل

َفَ َقْدَ َُذِبَْت َِإَذا َِْلَن ََّها َالُفَقَهاِء ََأْكثَ ُر َقَ ْوُل ََوُىَو َِِبََذا ََُيُْرُم َََل رِْيِن َتَأخِّ
ُ

امل

َ ََنصَّ ََلََََْتُْرْم ْبِح َالذَّ َبَ ْعَد َرَْأُسَها َأُِيْْيَ ََلْو َوََكَذِلَك َيِِّت
َامل َُحْكِم َِف َصاَرْت

َصلىَاهللَعليوَوسّلمَِفََعَلْيِوََأمْحَُدَ .......ََوَوْجُوَقَ ْوِلَاخلَْرِقيَقَ ْوُلَالنَِّبِّ

ََمْسُعْوٍدَ َاْبُن ََوقَاَل َتَْأُكْل ََفََل اِء
َ

َامل َِف ََوقَ َعْت ََوِإْن ََحاِتِِ َبن ََعِدي َحِدْيِث

َالغََ َِْلَنَّ َتَْأُكْلُو ََفََل َفِْيِو َفَ َغرَِق اِء
َ

َامل َِف َفَ َوَقَع َطَائِرًا ََرَمى َيَ ْقُتُلََمْن ََسَبٌب رَِق

ََلََ ََوِْلَنَُّو َاَْلْظُر َفَ يُ ْغَلُب ََوَُيُْرُم َيُبِْيُح ََما َاْجَتَمَع َفَ َقْد ْبِح َالذَّ ََمَع َاْجَتَمَع فَِإَذا

ََوُُمَرٌَّمَ َُمِبْيٌح َبِِفْعَلْْيِ ََخَرَجْت ََقْد َفَ َتُكْوُن َالرُّْوِح َُخُرْوِج ََعَلى َ َيُ َعْيِّ ََأْن يُ ْؤَمُن

ََفَماتَََفَأْشَبَوََماَلََ  ْوَُوِجَدَاَْلْمرَاِنَِفََحاٍلََواِحَدٍةََأْوََرَماُِهُْسِلٍمََوََمُْوِسيٍّ
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Artinya: “Apabila ada hewan yang telah disembelih kemudian 

tubuhnya bergerak dan belum mati lantas jatuh ke air atau tertimpa 

sesuatu di atasnya maka hewan tersebut tidak dimakan, yakni 

tertimpa sesuatu yang secara umum menyebabkan kematian. 

Pendapat ini adalah yang disebutkan Imam Al-Kharqi sebagai 

pendapat Imam Ahmad. Sementara kebanyakan ulama Mutaakhirin 

pengikut Madzhab Hanbali menyatakan yang demikian tidak 

haram. Demikian pandangan mayoritas fuquha, hal ini mengingat 

jika sudah disembelih maka dihukum mati. Demikian juga jika 

dipenggal kepalanya setelah penyembelihan hukumnya tidak 

haram, sebagaimana pandangan Imam Ahmad…… landasan Imam 

Al-Kharqi adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam „Adi 

bin Hatim “Apabila hewan jatuh ke dalam air maka jangan 

dimakan”. Ibnu Mas‟ud juga meriwayatkan “Barang siapa 

melempar burung (untuk berburu) kemudian jatuh ke air dan 

tenggelam maka jangan dimakan karena tenggelam (bisa jadi) 

menjadi sebab yang mematikan. Apabila berkumpul sebab ini 

(tenggelam) beserta sebab penyembelihan, maka berati berkumpul 

antara yang menyebabkan boleh (dimakan) yang menyebabkan 

haram. Dalam kondisi ini dimenangkan yang haram. Disamping 

itu, tidak ada jaminan sebab yang menentukan kematian. Bisa jadi 

matinya sebab dua aktifitas, yakni yang boleh dan yang haram. Hal 

ini mirip dengan adanya dua tindakan (subjek) dalam satu hal 
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(objek) atau jika ada (hewan buruan) dilempar oleh orang muslim 

dan majusi kemudian mati. 

d. Pendapat Imam Al-Syarbini dan Imam Al-Nawawi mengenai 

tanda-tanda “Hayah Mustaqirrah” sebagai berikut: 

رِْيِءََعَلىَ
َ

ِدْيَدُةَبَ ْعَدََقْطِعَاْلُْلُقْوِمََوامل ْسَتِقرَِّةَاَْلرََكُةَالشَّ
ُ

تَ ْنبِْيٌوََعََلَمُةَاْلََياِةَامل

َِفَالزََّواِئدَِ ْجُموْعََِاَْلَصحِّ
َ

 َوامل
Artinya: “Tanda hayyah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang 

kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan 

menurut pendapat yang lebih shahih dalam Al-Zawaid dan Al-

Majmu’. 

ْسَتِقرَّ
ُ

َامل َاْلََياِة َبَ َقاِء َأََمارَاِت َاْلُْلُقْوِمََوِمْن ََقْطِع َبَ ْعَد ِدْيَدُة َالشَّ َاَْلرََكُة ِة

مَِ رِْيِءََواْنِفَحاُرَالدَّ
َ

 َوامل
Artinya: “Diantara tanda adanya hayyah mustaqirrah adalah 

adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan 

dan saluran makanan serta terpancarnya darah”. 

e. Pendapat Wahbah Al-Zuhaily mengenai tata cara penyembelihan 

dengan alat modern sebagai berikut: 

ََلََمانَِعَِمْنَاْسِتْخَداِمََوَساِئٍلَُتْضَعُفَِمْنَُمَقاَوَمِةَاْلَيَ َواِنَُدْوَنَتَ ْعِذْيٍبَلَوَُ

َاْسِتْعَمالَُ َاإِلْسََلِم َِف لُّ َُيَِ ََعَلْيِو َرَََوبَِناٌء ََغي ْ ْسَتْحَدثَِة
ُ

َامل َالتَّْخِذْيِر طُُرِق

ْبحَِ ِمْيَتِةَقَ ْبَلَالذَّ
ُ

 امل
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Artinya: “tidak ada halangan untuk menggunakan sarana-sarana 

yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan 

terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, dalam Islam 

dibolehkan cara pemingsanan modern (stunning) yang tidak 

mematikan sebelum penyembelihan”. 

 

4. Keputusan dan Hasil Rapat 

a. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyebelihan 

Hewan Secara Mekanis pada tanggal 18 Oktober 1976. 

b. Keputusan rapat Koordinasi Komisi Fatwa dan LPPOM MUI serta 

Departemen Agama RI pada 25 Mei di Jakarta. 

c. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Standar Fatwa Halal. 

d. Hasil keputusan Ijtima‟ Ulama Komisi Ftwa se-Indonesia II tahun 

2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tentang Masalah-

Masalah Kritis Dalam Audit Halal. 

e. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, 

Obat-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 

November 2009. 

f. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa, yang terakhir pada 

tanggal 17 November 2009 dan 2 Desember 2009. 
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B. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang 

Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terdapat pada bagian kesatu, 

dengan isi sebagai berikut: 

1. ketentuan Umum 

a. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai 

dengan ketentuan hukum islam. 

b. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan 

setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, 

pencincangan, dan pemotongan daging. 

c. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui 

pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar 

pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak. 

d. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih 

dengan tidak memenuhi standart penyembelihan halal.  

C. Ketentuan Hukum 

Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang 

Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terdapat pada bagian kedua dan 

seterusnya, dengan isi sebagai berikut: 

2. Standart hewan yang disembelih 

a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh 

dimakan. 

b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. 
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c. Kondisi hewan harus memenuhi standart kesehatan hewan 

yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. 

3. Standar penyembelih 

a. Beragama Islam dan sudah akil baligh. 

b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar‟i. 

c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan. 

4. Standart alat penyembelihan 

a. Alat penyembelihan harus tajam. 

b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang. 

D. Standar Proses Penyembelihan 

Ketentuan Standart Proses Penyembelihan Fatwa MUI Nomor 12 

Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terdapat 

pada bagian kelima, dengan isi sebagai berikut: 

5. Standart proses penyembelihan 

a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk 

dihadapkan ke kiblat. 

b. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih 

dan menyebut asma Allah. 

c. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah 

melalui pemotongan saluran makanan (mari’/esophagus), 

saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan 

dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri 

carotids). 
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d. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara 

cepat. 

e. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan 

sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah). 

f. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara 

manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) 

dan semacamnya. 

g. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses 

penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat: 

1) Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan 

sementara, tidak menyebabkan kematian serta 

tidak menyebabkan cidera permanen; 

2) Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan; 

3) Pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan 

untuk menyiksa hewan; 

4) Peralatan stunning harus mampu menjamin 

terwujudnya syarat a, b, dan c, serta tidak 

digunakan antara hewan halal dan non halal 

(babi) sebagai langkah preventif; 

5) Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, 

dan teknis pelaksanaannya harus di bawah 

pengawasan para ahli yang menjamin 

terwujudnya syarat a, b, c, dan d. 
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h. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh 

penyembelihan tersebut. 

E. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman 

Ketentuan Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman 

Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi 

Penyembelihan Halal terdapat pada bagian keenam, dengan isi sebagai 

berikut:  

6. Standart pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman 

a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati 

oleh sebab penyembelihan. 

b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan. 

c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal 

dan non halal. 

d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan 

jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari 

penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam 

kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/shipping), 

hingga penerimaan.
7
 

 

 

 

                                                             
7 Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan 

Halal, HalalMUI.org, 

http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwapenyembelihanhalal.pdf diakses pada 

tanggal 6 september 2019 jam 14.35 WIB. 

http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwapenyembelihanhalal.pdf
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F. Produk Halal 

1. Dasar Hukum Produk Halal 

Dasar hukum mengonsumsi makanan yang halal terdapat 

pada Qs. Al-Baqarah (2): 168 yang berbunyi: 

                        

                 

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu”.
8
 

Dasar hukum makanan yang haram dan keringanan bagi yang 

terpaksa terdapat pada Qs. Al-Baqarah (2): 173 yang berbunyi: 

 

                           

                     

      

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

                                                             
8
 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah,  64. 
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disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan 

terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan 

tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
9
 

Dasar hukum anjuran mengonsumsi makanan yang halalan 

thayyiban terdapat pada Qs. An-Nahl (16): 114 yang berbunyi: 

                      

           

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang 

telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika 

kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.
10

 

2. Pengertian Produk Halal 

Kata halal adalah istilah dalam Bahasa Arab yang dalam 

etimologi Islam berarti diizinkan atau boleh. Halal berarti hal-hal 

yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat 

dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.
11

  

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Halal (halla, yahillu, hillan) 

adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan 

membolehkan segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak 

                                                             
9 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, 27. 
10

 Ibid, 280. 
11

 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam (Surakarta: PT Era Intermedia, 

2007), 5. 
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dihukum jika menggunakannya. Istilah ini dalam kosakata sehari-

hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan 

minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. 

Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk 

kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam 

(aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, dan lain sebagainya).
12

  

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 Ayat 2 menerangkan pengertian 

produk halal yang berbunyi ”Produk Halal adalah produk yang telah 

dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam”.
13

  

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan 

untuk makanan ataupun minuman yang diperolehkan untuk 

dikonsumsi menurut syariat Islam,  sedangkan dalam konteks luas 

istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, 

aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang 

diperbolehkan atau diizinkan oleh Hukum Islam.   

Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan 

yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam. 

Sedangkan haram ialah perkara atau perbuatan yang harus atau tidak 

diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam Islam istilah halal biasa 

digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan 

tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam yang mana dalam 

                                                             
12

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2006), 505-506.  
13

 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 
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aspek makanan, minuman, dan barang gunaan, halal adalah makanan 

atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk dimakan atau 

digunakan oleh umat Islam.
14

 

3. Syarat Produk Halal 

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk 

yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Syarat 

kehalalan produk tersebut meliputi :  

a. Tidak mengandung babi dan bahan bahan yang berasal dari 

babi; 

b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti 

bahan yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran-

kotoran; 

c. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih 

dengan syarat islam; 

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan 

dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika 

pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal 

lainnya, terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang 

diatur menurut syariat Islam; 

e. Semua makanan dan inuman yang tidak mengandung 

khamar. 

                                                             
14

 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif  (Yogyakarta:  PT Aswaja 

Pressindo, 2014), 138. 
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Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islama 

dalah halal zatnya. Halal cara memperolehnya, halal dalam 

prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam 

pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.
15

 

                                                             
15

Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal 

Pembinaan Masyarakat Islam Kementrian Agama,  Pedoman dan Tata Cara Pemotongan 

Hewan Secara Halal (Jakarta: Bina Islam, 2010), 39. 
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BAB III 

PRAKTIK PEMOTONGAN SAPI DAN PENGOLAHANNYA DI RPH 

RITA JAYA BEEF DI DESA PIJERAN KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO. 

 

A. Dekripsi RPH Rita Jaya Beef. 

Rumah Potong Hewan (RPH ) Rita Jaya Beef yang dimiliki oleh 

Cholik Agus Diyanto dan istrinya Lisdyarita terdapat di tiga kota. 

Berpusat di ibukota Jakarta yang memfokuskan pada sapi impor, dan 

memiliki cabang di kota Cirebon dan Ponorogo. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Suyatno selaku bagian 

operator RPH Rita Jaya Beef desa pijeran kecamatan siman ponorogo: 

“RPH RJB ini punyanya pak Cholik sama istrinya bu Lisdyarita 

yang kemaren nyalon DPR RI, nah RJB yang disini termasuk 

cabang mbak, cabangnya ada dua, di Ponorogo dan di Cirebon, 

pusatnya di Jakarta sana”. 
1
 

Dalam suatu wawancara pak Cholik selaku pemilik RPH Rira Jaya 

Beef mengatakan bahwa “RPH dibangun standar internasional dengan 

investasi Rp 6 miliar, Kita berharap dengan dibangunnya RPH ini suplai 

daging ke Jabodetabek semakin lancar dan harga menjadi lebih murah”. 

Perusahaan ini menggunakan sistem pembelian sapi dengan 

perhitungan berat karkas. Harga pembelian daging karkas saat ini 

dikisaran Rp 87.000 sampai Rp 88.000 per kilogram. Sementara harga jual 

daging bervariasi tergantung dari jenisnya mulai dari Rp 90.000 per 

                                                             
1
 Suyatno, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 Oktober 2019. 
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kilogram untuk daging paha kaki depan hingga Rp 190.000 per kilogram 

untuk potongan premium.   Dapat dihitung, satu ekor sapi dapat 

menghasilkan lebih dari 30 macam jenis potongan daging dari kualitas 

bagus (prime cut) hingga potongan acak.
2
 

Tujuan dibangunnya RPH ini adalah untuk ikut menjaga serta 

menstabilkan harga daging sapi. Adanya RPH Modern PT. RJB Ponorogo 

tidak akan mempengaruhi penghasilan atau pangsa pasar jagal sapi 

tradisional. Bahkan pak Agus akan menggandeng jagal sapi tradisional di 

Ponorogo untuk mengembangkan usaha RPH ini, juga akan menggandeng 

sejumlah peternak sapi untuk membudidayakan sapi potong yang memiliki 

berat dan postur standart Nasional sehingga bisa memiliki nilai jual 

tinggi.
3 

1. Sejarah Berdirinya RPH Rita Jaya Beef Ponorogo. 

Swasembada pangan pada tahun 2012 memberi sebuah 

dorongan untuk mendirikan industri pangan, sebuah bisnis yang 

mendukung meningkatnya ketersediaan pangan di Indonesia, salah 

satunya pendirian Rumah Potong Hewan (RPH). Sebagai pemasok 

daging yang baik dan berkualitas, RPH sangat berperan penting dalam 

importir daging ke setiap penjuru daerah. 

                                                             
2
Handoyo, Kontan.co.id News Data Financial Tools , Importer Daging Sapi 

Melirik Bisnis RPH https://industri.kontan.co.id/news/importir-daging-sapi-melirik-

bisnis-rph diaskes pada 19 Oktober 2019 jam 14.52. 
3
 Muh Nurcholis, Kabar Indonesia, Suplay Stok Daging Sapi Nasional, 

Pengusaha Ponorogo Dirikan RPH 

Http://Www.Kabarindonesia.Com/Berita.Php?Pil=10&Dn=20130302111100, Diaskes 

Pada 19 Oktober 2019 Jam 15.12. 

https://industri.kontan.co.id/news/importir-daging-sapi-melirik-bisnis-rph
https://industri.kontan.co.id/news/importir-daging-sapi-melirik-bisnis-rph
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&dn=20130302111100
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Berdirinya RPH Rita Jaya Beef di Ponorogo (RPH RJB) pada 

tahun 2013 di resmikan oleh bapak Amin yang menjabat sebagai 

Bupati Ponorogo. RPH RJB ini mulai beroprasi pada bulan Maret 

2013 dan memfokuskan ke importir daging beku. Daging yang 

diproduksi hanya menggunakan sapi lokal. 

Karena peraturan Gubernur yang hanya membolehkan sapi 

lokal yang dapat beroprasi diperjual-belikan, menjadikan kurangnya 

kuota sapi lokal di Jawa Timur. Padahal pada tahun 2013 di Jawa 

Timur disebut sebagai lumbung sapi lokal, tetapi pada tahun 

berikutnya ketersediaan sapi lokal menurun yang mengakibatkan 

melonjaknya harga sapi.
4
 

2. Lokasi RPH Rita Jaya Beef. 

Rumah Potong Hewan (RPH) Rita Jaya Beef terletak di jalan 

Nakulo Dukuh Puthuk Desa Pijeran Kelurahan Tumang Kidul 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Indonesia. 

3. Unsur Staf atau Pelaksana RPH Rita Jaya Beef. 

Staf pelaksana atau karyawan di RPH Rita Jaya Beef ini terdiri 

dari laki-laki dan perempuan dengan variasi umur dan tempat asalnya. 

Tidak semua staf karyawan berasal dari daerah Ponorogo saja, 

melainkan juga dari berbagai daerah sekitar ponorogo. 

Untuk mejalankan suatu bisnis yang besar dibuatlah susunan 

staf pelaksana RPH Rita Jaya Beef yang menjadi pokok kelancaran 

                                                             
4
 Tutuk Baskoro, Hasil Wawancara, Ponorogo. 19 Oktober 2019. 
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usaha ini. Dengan demikian penanggung-jawab RPH menyusun unsur 

staf atau pelaksana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

Data karyawan RPH Rita Jaya Beef: 

No  Jabatan  Jumlah  

1  Penanggung Jawab Utama 2 

2 Sekretariat Perusahaan 2 

3 Bagian Keuangan dan Gudang 4 

4 Bagian Kandang 6 

5 Bagian Jagal dan Pemotongan 8 

6 Bagian Jeroan 5 

7 Bagian Karkas dan Pengemasan 11 

8 Bagian Operator 3 

9 Bagian Pemasaran 7 

10 Bagian Gudang 8 

11 Bagian Keamanan 5 

12 Bagian Sanitasi dan Higiene 3 

13 Dokter Hewan 2 

 

4. Visi Misi RPH Rita Jaya Beef. 

Di RPH Rita Jaya Beef memiliki Visi Misi yang berperan 

sebagai patokan rujuan untuk kepentingan masyarakat, yang berbunyi 

sebagai berikut: “Berdiri untuk memberdayakan masyarakat di daerah 
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dan menjaga serta menstabilkan harga daging sapi, juga untuk 

mengurangi mata rantai ketersediaan daging sapi Nasional”. 

 

B. Proses Pemotongan Sapi di RPH Rita Jaya Beef. 

Pemotongan hewan dilakukan secara syari dengan memenuhi 

semua rukun-rukunnya, yaitu: 

1. Penyembelih beragama Islam dan sudah akil baligh serta telah 

memahami tata cara penyembelihan secara syar’i. 

2. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. 

3. Alat penyembelihan harus tajam. 

4. Tujuan penyembelihan didasarkan atas rihdo Allah SWT 

semata.
5
 

Pemotongan sapi di RPH Rita Jaya Beef yang telah mendapat 

pengakuan dari dinas peternakan dan juga halal MUI pastinya sudah 

memenuhi semua persyaratan dan juga rukun yang berlaku. Bahkan telah 

melakukan pelatihan pemotongan dan pengolahan dari Mr. Gleen Smith 

dari Australia. 

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Pak Tutuk Baskoro selaku 

penangung jawab Rumah Potong Hewan Rita Jaya Beef Desa Pijeran 

Kecamatan Siman Ponorogo: 

“Pemotongan sapi disini sudah mendapat pengakuan dari Dinas 

NKP dan Dinas Peternakan, oiya sama Halal MUI juga. Para 

                                                             
5
 Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal 

Pembinaan Masyarakat Islam Kementrian Agama,  Pedoman dan Tata Cara Pemotongan 

Hewan Secara Halal (Jakarta: Bina Islam, 2010), 57. 
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pekerja disini semuanya sudah dapat pelatihan-pelatihan dari 

sebelumnya, bahkan kami juga mendatangkan Mr Gleen Smith dari 

Australia, kita juga bekerjasama dengan pengusaha Australia, di 

Australia kan sudah terkenal bagus, higienis, dan modern to mbak 

dalam hal ternak sama pengolahannya”.
 6
 

Dalam proses pemotongan sapi, di RPH ini menggunakan alat 

modern yang membantu memudahkan proses pemotongan, selain 

memudahkan juga mempersingkat waktu yang digunakan. Setiap hari 

pekerja bagian penyembelih dapat memotong sekitar 10-40 ekor sapi. 

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Pak Sutawar selaku bagian 

penyembelihan di RPH Rita Jaya Beef: 

“Setiap pagi jam 6 kita sudah masuk kerja, trus langsung siap-siap  

motong sapi, motongnya disini gampang, soalnya alatnya pakai 

yang modern, sehari bisa motong 10-40 kadang lebih, tergantung 

pesanan, kalo pesanan kan kita ngirim dagingnya kemana-mana, 

sampai luar jawa juga lo, orang sekitar sini kalo nyari daging ya 

disini, kan langsung ko pusat e lebih murah”.
7
 

Sebagaimana dijelaskan oleh Angga selaku bagian pemotongan 

bahwa penyembelihan menggunakan peralatan yang modern. Alat modern 

yang digunakan dalam penyembelihan dan pemotongan sapi salah satunya 

menggunakan stunning yaitu degan cara pemingsanan hewan. Dengan 

pemingsanan, hewan belum mati, tapi pingsan lalu disembelih. Tujuan 

pemingsanan sebenarnya bukan sekadar belas kasihan terhadap hewan 

namun efisiensi waktu penyembelihan. Penyembelihan manual akan 

memakan waktu yang lama, khususnya bagi rumah pemotongan hewan 

                                                             
6
 Tutuk Baskoro, Hasil Wawancara, Ponorogo. 19 Oktober 2019. 

7
 Sutawar, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 September 2019. 
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yang besar. Sementara dengan stunning, hewan lebih mudah ditenangkan 

lalu disembelih.
8
 

Penembakan (stunning) dilakukan dengan pistol berpeluru tumpul 

(captive bolt pistol). Kepala sapi ditembak dengan peluru tumpul pada 

bagian tengah kepala dan mengakibatkan sapi pingsan lalu baru 

disembelih. Kaliber peluru disesuaikan dengan besar fisik sapi. Titik kritis 

proses ini adalah kondisi sapi pasca penembakan. Jika peluru terlalu besar, 

ada kemungkinan peluru merusak otak dan menyebabkan sapi mati. Sapi 

pun menjadi bangkai dan haram dimakan. Proses penyembelihan 

setelahnya menjadi tak berguna karena sapi sudah mati.
9
 

Proses pemotongan di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran kecamatan 

siman kabupaten ponorogo ini dijelaskan oleh Pak joko Purwandi sebagai 

penjagal atau bagian pemotong sapi di bawah ini: 

1. Sapi datang dari peternak ditimbang dulu. 

2. Sapi dikarantina terlebih dahulu di kandang RPH selama sehari 

sebelum dipotong untuk perawatan. 

3. Sapi siap potong puasa satu malam sebelum dipotong. 

4. Memandikan sapi yang akan dipotong. 

5. Sebelum memasuki ruang produksi yang steril, seluruh 

karyawan diwajibkan menggunakan seragam dan sepatu 

                                                             
8
 Angga Purnama, Hasil Wawancara, Ponorogo. 28 Agustus 2019. 

9
Summary Report From Hanover University - Prof. Schulze and Dr. Hazim, 

Hujjah.Net,  https://www.hujjah.net/stunning-pemingsanan-hewan-sebelum-disembelih/, 

diaskes pada 27 Oktober 2019 jam 18.46. 

https://www.hujjah.net/stunning-pemingsanan-hewan-sebelum-disembelih/
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khusus serta membersihkannya untuk menjaga kualitas dan 

higiene. 

6. Sapi digiring satu-persatu ke ruang jagal melalui jalan yang 

sudah dibuat sedemikian rupa menghadap kiblat. 

7. Di ujung jalan sapi dijepit lalu di tembak di bagian tengah 

kepalanya menggunakan pistol stunning khusus. 

Lebih detailnya sebagaimana dikatakan oleh Pak Joko 

Purwandi dalam wawancara di tempat penyembelihan di RPH RJB 

ini: 

“Kita punya pelurunya dua, pelurunya aja mahal lo mbak, 

sekitar 2,5 juta, pas proses nembaknya ya kita arahin ke 

titik tengah kepala sapi, kalau sapi udah pingsan kita 

sembelih, habis disembelih kan sapi kadang ada yang masih 

bisa gerak kadang ada yang udah gak gerak sama sekali, 

kan di awal sudah dipingsanin sebelum disembelih. Pas 

mau nyembelih kadang-kadang kita juga lupa enggak baca 

bismillah, tapi kan kalau kita udah baca doa habis subuhan 

kan gak apa-apa kan mbak, yang penting kan udah inget 

gusti Allah, kadang Cuma baca bismillah diawal, gitu tok 

kan gak popo kan mbak, lha kan kita yo nyambi ngobrol 

bareng-bareng to mbak biar gak sepaneng”. 

8. Setelah sapi pingsan, barulah sapi disembelih lalu dipotong 

kepalanya sampai putus. 

9. Selanjutnya ke proses pengulitan dan diangkat menggantung 

menggunakan alat untuk memudahkan ke proses selanjutnya. 
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10. Dilakukan pengeluaran isi sapi, isi sapi diarahkan ke tempat 

khusus. 

11. Kemudian sapi dipotong atau dibelah menjadi dua bagian, alat 

yang digunakan didatangkan langsung dari Negara Jerman, 

sehingga proses pembelahan dapat dilakukan dengan cepat. 

12. Lalu hasil dari pembelahan tersebut ditimbang untuk  

mengetahui hasil sapi bersih.
10

 

Dari penjelasan di atas, penyembelihan sapi menggunakan metode 

modern yaitu dengan stunning yang mana penjagal tidak menyesuaikan 

besarnya sapi dengan peluru yang digunakan untuk pemingsanan, yang 

mengakibatkan sapi mati sebelum disembelih ditandai dengan gerakan sapi 

yang minim dan darah yang mengalir tidak banyak. Selain itu juga karena 

kelalaian penjagal karena kadang lupa untuk mengucapkan asma Allah 

sebelum menyembelih, padahal hewan yang disembelih tanpa menyebut 

asma Allah akan haram sifatnya.  

C. Pengolahan Hasil Pemotongan Sapi di RPH Rita Jaya Beef. 

Setelah daging di proses penyembelihan sedemikian rupa dan 

ditimbang, barulah disebut karkas. Karkas sapi adalah bagian tubuh hasil 

dari pemotongan setelah dikurangi darah, kepala, kulit, keempat kaki 

bagian bawah, saluran pencernaan, usus urine jantung, tenggorokan, paru-

                                                             
10

 Joko Purwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 Oktober 2019. 
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paru, limpa, hati dan jaringan-jaringan lemak yang melekat pada bagian 

tubuh.
11

 

Dalam pengolahan karkas di RPH ini, para staf karyawan bagian 

karkas dan pengemasan bekerja dalam satu ruang besar. Seluruh karkas 

hasil penyembelihan diproses dan dipisah-pisah menjadi beberapa bagian. 

Sebagaimana dikatakan oleh Pak Slamet Kuncoro dari hasil 

wawancara di ruang pengolahan karkas RPH Rita Jaya Beef: 

“Semua karkas diolah disini, bagian kaki depan dan belakang di 

atas, digantung biar mudah motongnya, yang lainnya di bawah di 

meja sini. Kan sudah ada ketentuan bagian-bagiannya to mbak, 

contohnya bagian daging iga, sengkel, has, kalau udah ditimbang 

trus semuanya dibungkus plastik trus dipres di sini habis itu 

dimasukin dalam satu box trus masuk ke ruang pendinginan. 

Dibekukan biar awet, biar struktur dagingnya enggak rusak”.
12

 

Pembagian karkas daging sapi dipisah-pisah sesuai kegunaannya 

sebagaimana dalam gambar dibawah ini: 

                                                             
11

 Soeparno,  Ilmu dan Teknologi Daging (Yogjakarta: Gajah Mada University 

Press, 1992), 6. 
12

 Slamet Kuncoro, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 Oktober 2019. 
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Gambar. 1 

Pengolahan dan penyimpanan karkas daging sapi di RPH ini 

dibekukan dalam suatu ruang pembekuan, dan seluruh karkas dari yang 

pemotongannya diragukan kehalalannya hingga yang benar-benar halal 

menjadi satu dalam satu wadah dan satu ruangan. Pembekuan dilakukan 

demi kualitas dan higienis produk. 

Dalam usaha transportasi penyebaran dan distribusi daging, maka 

penanganan daging segar serta pengolahan dan pengawetan daging 

merupakan suatu cara yang penting untuk mempertahankan kualitas 

daging tersebut. Pengolahan dan pengawetan daging ini merupakan 

penerapan suatu cara guna menghambat perubahan-perubahan yang 

menyebabkan daging tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai bahan 

makanan dan menurunkan beberapa aspek mutunya.  
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Perubahan daging-daging dapat diakibatkan oleh kerja 

mikroorganisme, proses fisik dan kimiawi. Apabila daging telah diolah 

atau diawetkan, agar didapatkan hasil yang prima, maka kegiatan 

pengolahan dan pengawetan perlu diikuti dengan pengemasan yang baik 

dan benar. Oleh karena itu dalam pengolahan dan pengawetan daging 

perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: 

1. Pengaruh metode pengolahan dan pengawetan terhadap 

mutu produk. 

2. Adanya bahaya keamanan pangan baik bagi pengolah 

maupun konsumen. 

3. Kemungkinan salah penerapan metode pengolahan dan 

pengawetan. 

4. Masalah kemasan, transportasi, distribusi dan pemasaran. 

5. Evaluasi teknis dan ekonomis metode pengolahan dan 

pengawetan yang akan dipergunakan.
13

 

Mayoritas pelanggan di RPH Rita Jaya Beef adalah masyarakat 

yang beragama Islam. Warga Ponorogo banyak yang memilih membeli 

daging dari pusat pemotongan hewan, termasuk di RPH ini, karena mereka 

berfikiran jika membeli daging dari pusatnya cenderung lebih murah. 

Sebagimana dalam wawancara bersama warga desa Pijeran bu Siti 

Mubarokah selaku pelanggan di RPH Rita Jaya Beef Pijeran Siman 

Ponorogo: 

                                                             
13

 Hari Purnomo, Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Daging  (Malang: UB 

Press, 2012), 14. 
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“Saya kalau beli daging ya langsung ke  RPH Rita Jaya Beef mbak, 

kebanyakan orang sini kalau nyari daging juga di sana, saya kan punya 

kenalan orang yang kerja di sana, jadi tinggal nelfon mau pesen berapa 

kilo, lha kalau beli di toko daging harganya lebih mahal lo mbak, bisa 

sampai dua pulih lima ribu. Kan enak mbak kalau beli di pusat 

pemotongannya langsung harganya lebih ramah kantong, lebih gampang 

lagi, tinggal nelfon terus dagingnya dianter kerumah. Saya kemaren pas 

acara mantu dirumah pesen dagingnya juga di RPH mbak. Di RPH situ 

kualitas dagingnya sudah terjamin mbak, kan situ pabrik besar, pastinya 

kualitasnya juga oke.”
14

    

Dalam Islam dibolehkan mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, 

termasuk hewan ternak kecuali babi. Tetapi hewan ternak bisa saja 

menjadi haram jika pengolahan dan pemotongannya tidak sesuai syariat 

Islam. Dalam syariat Islam telah dijelaskan dan diatur sedemikian rupa 

tentang ketentuan produk yang halal, sehingga kita sebagai muslim 

diwajibkan mempraktikannya.  

                                                             
14

 Siti Mubarokah, Hasil wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Fatwa MUI No.12 

Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap 

Pemotongan Sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Proses pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) Rita Jaya 

Beef yang terletak di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten 

menggunakan metode modern yaitu dengan stunning. Dalam Islam 

diperbolehkan pemotongan menggunakan metode stunning tetapi harus 

memenuhi syarat dan ketentuannya. Penyembelihan hewan secara halal 

telah ditetapkan dalam Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 yang berisi 

tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal. Karena RPH ini 

telah mendapat izin halal dari MUI, maka seharusnya memproduksi 

produk yang terjamin halalnya. Namun, pada saat akan menyembelih,  

penjagal tidak sengaja lupa untuk mengucapkan asma Allah SWT atau 

basmallah, tapi hal itu dapat dimaafkan karena adanya keringanan 

dalam Islam. Tetapi jika penjagal kurang teliti dalam melakukan 

praktek stunning yang mengakibatkan sapi mati sebelum disembelih 

menjadikan produk daging itu diragukan kehalalannya, karena sapi  

yang mati sebelum disembelih sudah disebut bangkai, dan umat 
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muslim diharamkan mengkonsumsi bangkai. Hal tersebut yang 

menjadikan kualitas produk halal diragukan dan tidak sesuai dengan  

Fatwa MUI No.12 Tahun 2009. 

2. Pengolahan daging setelah disembelih dan ditimbang barulah disebut 

karkas. Karkas ini dipotong-potong sesuai bagian lalu disimpan dalam 

ruang pendinginan dan dibekukan. Dalam Fatwa MUI No.12 Tahun 

2009 ditetapkan bahwa produk daging yang halal dan yang haram 

harus dipisah dalam pengolahan pun juga harus dipisah. Dilihat dari 

proses pemotongan diawal yang kurang teliti mengakibatkan 

diragukannya kehalalan karkas. Dan juga para karyawan tidak 

memisahkan karkas yang benar kehalalannya dan yang diragukan 

kehalalannya. Padahal jika produk halal yang sudah tercampur dengan 

produk haram, maka sifatnya akan ikut berubah menjadi haram. Hal ini 

lah yang mengakibatkan diragukannya produk halal karena tidak sesuai 

dengan apa yang telah diterangkan dalam Fatwa MUI No.12 Tahun 

2009.  
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B. Saran 

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mencoba 

mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bias bermanfaat bagi 

penulis sendiri khususnya umat muslim secara umum. Berikut ini 

merupakan saran yang disampaikan oleh penulis untuk beberapa pihak: 

1. Sebagai pelaku dalam bisnis besar, seharusnya para karyawan rumah 

potong hewan (RPH) Rita Jaya Beef lebih teliti dalam proses 

pemotongan dan pengolahannya sampai dengan pendistribusian. 

Setelah stunning dilakukan, seharusnya para penjagal melakukan suatu 

proses yang memastikan sapi itu hanya pingsan atau mati ketika akan 

disembelih. Sehingga dapat dipisahkan penyembelihan yang berhasil 

dan yang gagal. Karena di RPH ini sudah mendapatkan label halal, 

sehingga diharuskan memproduksi daging dengan kualitas yang baik 

dan terjamin halalnya. Sehingga para pelanggan lebih percaya dan 

leluasa dalam mengonsumsinya. 

2. Dan sebagai penanggung jawab RPH Rita Jaya Beef agar selalu 

mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Karena 

dengan demikian bisa mengetahui berjalannya standart pemotongan 

halal yang telah dijelaskan dalam Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 serta 

memenuhi rukun dan syarat produk halal di Indonesia.  

3. Untuk pelanggan muslim yang baik bisa menggunakan haknya sebagai 

pembeli dengan meminta kejelasan tentang proses pemotongan daging 

dan yang lainnya ketika akan membeli, untuk memastikan kualitas dan 
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kehalalan produk yang akan ia konsumsi. Sehingga tidak ada 

penyesalan dikemudian hari.  
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