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indonesia. Penyediaan kebutuhan daging untuk konsumsi masyarakat dan industri
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dari produk hewan potong.
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rujukan pemerintah daerah setempat untuk mendukung pembuatan kebijakan
dan program yang tepat sasaran, mengingat tidak sedikit infrastruktur yang perlu
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai negara dengan jumlah
penduduk muslim terbesar di dunia,
Indonesia masih belum menjadi pemain
utama dalam kegiatan ekonomi Islam
dunia. Berkaca dari laporan Global
Islamic Economy Index 2020, Indonesia
menempati urutan ke-5 sebagai
negara dengan indikator ekonomi
Islam terbesar di dunia.
Dari laporan tersebut, Indonesia masih jauh tertinggal di
bidang pangan, obat dan kosmetik halal. Indonesia juga
menjadi negara pengekspor produk olahan daging halal
terbesar di dunia. Salah satu kendala yang dihadapi ialah masih
lemahnya rantai nilai dalam industri halal Indonesia.
Pengembangan industri halal di Indonesia membutuhkan rantai
yang dapat menggambarkan peta peluang dan tantangan
dalam industri. Dalam konteks industri makanan dan minuman
halal, nilai kehalalan suatu produk harus terjaga mulai bahan
baku hingga produk jadi yang siap konsumsi. Penerapan
manajemen rantai nilai halal sangat diperlukan untuk menjamin
kualitas kehalalan produk dan jasa. Oleh sebab itu, penguatan
rantai nilai halal merupakan satu dari empat strategi dalam
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia untuk mewujudkan
Indonesia sebagai pusat ekonomi Syariah di dunia.
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Berfokus pada bidang makanan dan minuman, sebagai
salah satu sektor yang paling besar nilai ekonominya,
terdapat satu sektor penting yang menjadi hulu dalam
rantai nilai halal di Indonesia yaitu sektor penyediaan
produk daging. Produk daging menjadi produk yang sangat
penting untuk diperhatikan dalam rantai nilai halal karena
risiko ketidakhalalannya sangat tinggi. Menurut standar
HAS 23000, daging merupakan salah satu bahan bahan
kritis atau bahan yang kemungkinan status
ketidakhalalannya tinggi sehingga perlu sertifkat halal
untuk menjamin status kehalalan bahan tersebut. 


Kehalalan daging, selain dipengaruhi oleh jenis hewannya
(apakah dari hewan halal atau tidak) juga dipengaruhi oleh
tata cara penyembelihannya dan penanganan produk
pasca proses penyembelihan hingga produk sampai
ditangan konsumen. Selain harus dijamin kehalalannya
sesuai amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal, produk daging juga harus bersifat
harus ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) yang dihasilkan
dari rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan UndangUndang No. 18 Tahun 2009 Juncto Undang undang No. 41
tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Penerapan self declare produk halal untuk UMK
dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021 menurut BPJPH.
Hal ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk
mempercepat realisasi Sertifikasi Halal pada produk dari
UMK yang jumlahnya mencapai 13,2 juta di seluruh
Indonesia. Kondisi ini harus didukung oleh kesiapan
berbagai aspek seperti sumber daya manusia pendamping,
sumber bahan baku dan penerapan sistem manajemen
halal di unit produksi. Kesiapan SDM pendamping untuk
membantu UMK menjalankan sistem jaminan halal
adalah poin penting sehingga diperlukan penyusunan
program-program diseminasi dan pelatihan dengan
topik halal dan keamanan pangan (food safety and food
severity).

2

Sifat produk daging

Sesuai Undang-Undang No 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal

A
S
U
H

Aman
Sehat
Utuh
Halal
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Kemudahan mendapat sumber bahan baku halal adalah aspek
berikutnya yang perlu disiapkan. Pada saat ini, pengajuan
sertifikasi halal oleh UMK sering terkendala dengan kesulitan
memperoleh bahan baku yang sudah bersertifikat halal.
Apalagi untuk bahan baku berasal dari dari hewan seperti
daging, lemak, offal edible dan lain-lain, karena sumber bahan
yang diperoleh berasal dari tempat pemotongan yang belum
terdaftar atau belum tersertifikasi. Penyiapan RPH atau TPH
yang memenuhi persyaratan halal akan sangat membantu
UMK dan unit produksi lainnya yang sumber utama bahannya
adalah bahan pangan asal hewan. Penerapan sistem
manajemen halal di unit pemotongan hewan akan menjaga
seluruh proses produksi mengikuti standar halal yang
ditetapkan oleh regulator.
Berlakunya Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021
tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal pada 1
Januari 2022 semakin menunjukkan bahwa keberadaan RPH
halal perlu mendapat prioritas. Mengingat produk makanan
adalah jenis produk yang mendapat prioritas paling awal untuk
disertifikasi halal. RPH memegang peranan penting sebagai
titik awal dalam rangkaian proses pangan halal asal hewan.
Selain halal, produk dari RPH juga harus ASUH. Tidak hanya di
RPH, halal juga harus diterapkan selama proses transportasi
dan display di tempat penjualan, dalam hal ini adalah kios-kios
daging di pasar. Hal ini menjadi penting karena tidak jarang
ditemukan, produk dari RPH sudah memenuhi aspek halal dan
thoyib, namun di lokasi penjualan praktik-praktik illegal masih
bisa ditemukan, contohnya adalah pencampuran daging sapi
dengan produk non halal (daging babi) atau daging sapi
dilumuri darah agar produk daging terlihat masih segar. Hal ini
menjadi kekhawatiran yang harus diantisipasi oleh seluruh
stakeholder. Modernisasi RPH Halal, tentunya harus
ditunjang oleh keberadaan fasilitas pemotongan yang
memadai, layout atau tata letak yang memudahkan alur
proses pemotongan, SDM yang kompeten termasuk di
dalamnya adalah staf monitoring dan evaluasi serta
perangkat kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah.
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Daging yang ASUH hanya dapat diproduksi
dari Rumah Potong Hewan yang
menerapkan standar NKV dan Sistem
Jaminan Produk Halal di RPH.

Menurut BPS tahun 2019,

terdapat 1331 RPH yang tersebar di
seluruh Indonesia, dengan jumlah
terbanyak ada di Jawa Timur sebanyak 202
RPH, Jawa Barat sebanyak 144 RPH, Jawa
Tengah sebanyak 128 RPH, Sulawesi Selatan
sebanyak 92 RPH, dan Sumatera Barat
sebanyak 78 RPH. Sementara itu menurut
LPPOM MUI tahun 2021, baru terdapat
198 RPH yang tersertifikasi halal atau
baru 14,9 % RPH di Indonesia yang telah
menjamin proses produksi dagingnya halal.

Jumlah tersebut menggambarkan perlunya
proses Modernisasi RPH Halal di Indonesia.

3

Program modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan
bagian dari usaha percepatan jaminan produk halal di Indonesia,
yang merupakan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal. Program ini dilakukan dengan dasar perbaikan
infrastruktur hulu rantai suplai sehingga akan lebih menjamin
ketelusuran halal untuk bahan baku daging dari hulu sampai ke
hilir, bagi pengembangan industri yang berbasis atau
menggunakan daging lokal. Program modernisasi RPH halal juga
mendesak dilakukan berkaca dari kondisi RPH yang ada di
Indonesia yang masih banyak bermasalah terkait Fasilitas,
Sumber daya, dan Manajemennya.
Keberadaan RPH yang telah memanfaatkan teknologi dan
menerapkan NKV dan jaminan halal sangat penting
keberadaannya dalam rantai pasok daging agar kualitas dan
keseimbangan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
Penerapan modernisasi RPH halal juga diharapkan dapat
mendorong penerapan sistem ketertelusuran (traceability) halal
yang dapat memberikan nilai tambah kepada produk daging
halal.

Oleh karena itu, diperlukan kerangka
modernisasi RPH halal beserta rencana
implementasinya yang dapat diterapkan
pada RPH yang ada sesuai dengan
kapasitas dan kemampuan berdasarkan
pada jumlah produksinya. Diharapkan
kerangka ini menjadi panduan untuk
penerapan RPH yang modern dan halal
baik dari sisi tata kelola dan juga
penerapan teknologi.

4
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1.2 Tujuan
Tujuan kajian ini adalah merumuskan kerangka dan rencana
implementasi modernisasi RPH Halal yang dapat digunakan
oleh pelaku industri pemotongan hewan, dalam melakukan
modernisasi proses pemotongan dan memperhatikan nilainilai

yang

dapat

dihasilkan.

menjamin

Diharapkan

kehalalan

dengan

dari

produk

adanya

yang

kerangka

modernisasi RPH halal, dapat membantu pelaku industri
untuk mengikuti standar tertentu dalam menghasilkan
produk

daging

yang

lebih

berkualitas

dengan

tetap

menjaga kehalalan produknya. 
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02

METODE
PENELITIAN

2.1 Metode Pengambilan Data
Kajian ini menggunakan data primer dan data
sekunder. Data sekunder diambil melalui desk study.
Data primer diambil melalui FGD, survei lapangan, in
depth interview dan pengisian kuesioner.

01

Desk Study

02

Focus Group Discussion

Pengumpulan data dan informasi data sekunder hasil penelitian tentang RPH yang
telah dilakukan sebelumnya maupun perkembangan terkini mengenai pengelolaan
RPH secara umum

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk menggali informasi dari para aktor
dalam bisnis pemotongan hewan. FGD dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2021.
Peserta seluruhnya 45 orang terdiri atas perwakilan birokrat sebanyak 15 orang,
akademisi sebanyak 10 orang, pelaku usaha (pemilik/operator RPH, peternak)
sebanyak 12 orang, serta perwakilan dari konsumen sebanyak 8 orang.

65
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Survei Lapangan dan In-depth
Interview

Survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi
RPH pemerintah pada saat ini. Kajian dilaksanakan pada 2
lokasi RPH pemerintah mewakili wilayah Provinsi Jawa Timur
yaitu RPH Kota Malang (pada tanggal 20-22 Oktober 2021) dan
Provinsi Sumatera Barat diwakili RPH Aia Pacah Kota Padang
(pada tanggal 26-28 Oktober 2021). In-depth Interview
dilakukan pada saat survei terhadap perwakilan dinas terkait,
pengelola RPH dan para jagal. Pemilihan RPH Kota Malang
sebagai salah satu tempat survei adalah karena Jawa Timur
sebagai salah satu provinsi sumber ternak dengan populasi
ternak lokal yang terbesar. RPH Kota Malang telah beberapa
kali menjadi RPH Terbaik tingkat nasional. Serta bentuk
pengelolaan usaha RPH melalui Perumda. RPH Kota Malang
juga rutin melakukan pemotongan setiap hari. Selanjutnya
Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai lokasi survei adalah
karena mewakili Kepulauan Sumatera dengan kriteria rutin
melakukan pemotongan. RPH Sumatera Barat menggunakan
jenis ternak lokal dan provinsi yang tidak mengijinkan stunning
dalam proses pemotongan serta adanya kuliner rendang di
Sumatera Barat yang sudah mendunia sebagai bagian dari
rantai nilai produk daging.

04

Kuisioner

Untuk memperoleh penilaian para ahli responden mengenai
indikator kinerja RPH saat ini (eksisting) dan parameter RPH
halal modern yang ideal. Penilaian oleh responden dilakukan
dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial google
form. Responden yang mengisi sebanyak 17 orang yang
mewakili akademisi, birokrat dan pengguna RPH.

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
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2.1 Metode Analisis
Importance Performance Analysis (IPA)
Metode IPA digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat
kesesuaian, dilihat dari tingkat kinerja saat ini dan kepentingan aspek
pendukung modernisasi RPH halal. Tingkat kesesuaian dapat dilihat dari
tingkat kinerja (performance) dan kepentingan (important) dengan
menggunakan analisis Importance Performance Analysis/IPA dengan
rumus sebagai berikut.

Tki = X i x 100%
Yi
dimana :

Tki = tingkat kesesuaian aspek ke-i

Xi = nilai rataan kinerja aspek ke-i

Yi = nilai rataan kepentingan aspek ke-i

Aspek pendukung yang tingkat kesesuaiannya rendah, menjadi prioritas
untuk diperbaiki. Hasil penilaian kinerja dan kepentingan juga bisa
ditebarkan pada diagram kartesius, yang terdiri dari empat bagian dan
dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik,
yang selanjutnya disebut diagram IPA. Nilai dan nilai diperoleh
menggunakan rumus:

X=

85

n
i=1

n

Xi

Y=

n
i=1

n

Yi
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Diagram IPA terdiri dari empat kuadran yaitu kuadran I, II, III dan IV

I

II

Prioritas

Prioritas

Utama

Prestasi

(Attributes to Improve)

(Maintain Performance)

Importance

Kepentingan


Tinggi

sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

III

Xi

IV

X2

Prioritas
Berlebihan

Rendah

(Attributes to Emphasize)
(Attributes to Maintain)

Rendah

Performansi


Tinggi

Performance

Gambar 1 Diagram tingkat kepentingan dan tingkat kinerja
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Berdasarkan

tingkat

kepentingan
menurut
responden ahli, dan kinerja RPH
saat ini, dapat diidentifikasi
tindakan apa yang perlu dilakukan
untuk modernisasi RPH halal
melalui penjabaran keseluruhan
aspek pendukung ke dalam
diagram Kartesius dengan cara
sebagai berikut :


01

Kuadran 1

02

Kuadran 2

03

Kuadran 3

04

Kuadran 4

Wilayah yang menunjukkan aspek pendukung yang memiliki tingkat
kepentingan tinggi atau di atas nilai rataan, tetapi memiliki tingkat kinerja
dinilai rendah. Aspek pendukung yang termasuk dalam kuadran ini,
kinerjanya harus ditingkatkan dengan cara senantiasa melakukan
perbaikan terus-menerus.

Wilayah yang menunjukkan aspek pendukung yang memiliki tingkat
kepentingan dan kinerja tinggi. Atribut-atribut yang termasuk dalam
kuadran ini dapat dipertahankan dan harus terus dikelola dengan baik,
karena keberadaannya memiliki keunggulan bagi modernisasi RPH halal

Wilayah yang menunjukkan aspek pendukung yang memiliki tingkat
kepentingan dan kinerja rendah. Aspek pendukung yang termasuk dalam
kuadran ini dirasakan tidak terlalu penting oleh stakeholders dan
kinerjanya saat ini dianggap sedang, sehingga belum terlalu perlu
memperbaiki kinerjanya (prioritas rendah). Aspek pendukung yang
termasuk ke dalam kuadran ini tetap perlu diwaspadai, dicermati dan
dikontrol, karena tuntutan modernisasi RPH halal dapat berubah seiring
dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Wilayah yang menunjukkan aspek pendukung yang memiliki tingkat
kepentingan rendah, tetapi pelaksanaannya tinggi. Aspek pendukung
yang termasuk dalam kuadran ini, dalam pelaksanaannya dirasakan
terlalu berlebihan oleh stakeholders. Dalam hal ini terdapat dua langkah
yang dapat dilakukan, yaitu :

(1) mengurangi dan mengalokasikan biaya dan investasi aspek
pendukung yang membutuhkan perbaikan, atau 

(2) tetap mempertahankan kinerja aspek pendukung dalam kuadran ini.
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Analytical Hierarchy Process (AHP)

Untuk menjawab tujuan penelitian berupa strategi modernisasi RPH halal
menggunakan pendekatan AHP. AHP dikembangkan oleh Saaty (1993)
yang dapat memecahkan masalah kompleks dengan aspek atau kriteria
yang cukup banyak. Menurut Saaty, langkah-langkah dalam metode AHP
sebagai berikut:

01

Perhitungan Bobot Elemen

Pada dasarnya, formulasi matematis pada model AHP dilakukan dengan
menggunakan suatu matriks. Misalkan dalam suatu sistem operasi
terdapat n elemen operasi yaitu elemen-elemen operasi A1, A2, …., An,
maka hasil perbandingan secara berpasangan dari elemen-elemen
operasi tersebut akan membentuk matriks perbandingan. Selanjutnya
adalah memperhatikan elemen yang akan dibandingkan. Matriks
merupakan matriks resiprokal dan diasumsikan terdapat n elemen yaitu
w1, w2, …, wn yang akan dinilai secara perbandingan. Nilai (judgement)
perbandingan secara berpasangan antara (wi, wj) dapat dipresentasikan
seperti matriks tersebut. Dalam hal ini matriks perbandingan adalah
matriks A dengan unsur-unsurnya adalah dengan . Unsur-unsur matriks
tersebut diperoleh dengan membandingkan satu elemen operasi
terhadap elemen operasi lainnya untuk tingkat hierarki yang sama. Bila
vektor pembobotan elemen-elemen operasi, ,…,
sebagai vektor dengan
operasi

dibandingkan

tersebut dinyatakan

maka nilai intensitas kepentingan elemen
dapat pula dinyatakan sebagai perbandingan

bobot elemen operasi terhadap , yaitu yang sama dengan . Sehingga
matriks perbandingan dapat pula dinyatakan sebagai berikut:
Nilai-nilai dengan diperoleh dari responden, yaitu orang- orang yang
kompeten dalam permasalahan yang dianalisis. Bila matriks ini dikalikan
dengan vektor kolom maka diperoleh hubungan

Aw = nW . . . . . . . . . . . . . ( 4 )

Bila matriks A diketahui dan ingin diperoleh nilai W maka dapat
diselesaikan melalui persamaan berikut:

[A - nI] W = 0 .....( 5 )
di mana I adalah matriks identitas
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Persamaan ( 5 ) dapat menghasilkan solusi yang tidak nol jika dan hanya
jika n merupakan eigenvalue dari dan adalah eigen vektornya. Setelah
eigenvalue matriks perbandingan A tersebut diperoleh, misalnya dan
berdasarkan matriks A yang mempunyai keunikan yaitu dengan maka: .
Untuk mendapatkan maka dapat dilakukan dengan mensubstitusikan
harga eigenvalue maksimum pada persamaan:

Aw = λ maksW
Sehingga persamaan ( 2 ) menjadi :

[ A - λ maks I ] W = 0 .....( 6 )
Untuk memperoleh harga nol maka yang perlu di set adalah

λ maks I = 0 .....( 7 )
Berdasarkan persamaan ( 4 ), dapat diperoleh harga. Dengan
memasukkan harga ke persamaan ( 3 ) dan ditambah dengan
persamaan maka akan diperoleh bobot masing-masing elemen operasi (
) yang merupakan eigenvector yang bersesuaian dengan eigenvalue
maksimum.

5
12
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Perhitungan Konsistensi

Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara
berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal
sebagai berikut:


Hubungan kardinal

Hubungan ordinal

Dalam teori matriks diketahui bahwa kesalahan kecil pada koefisien akan
menyebabkan penyimpangan kecil pada eigenvalue. Pengukuran
konsistensi dinyatakan melalui suatu indeks yang disebut ‘consistency
index’ (CI) , adapun rumus CI adalah :

CI =

λmaks - n
n-1

λmaks = eigenvalue maksimum

n = ukuran matriks



Indeks konsistensi (CI) matriks random dengan skala penilaian 1 sampai
9 beserta kebalikannya sebagai Indeks Random (RI) (Saaty, 1991).

CR =

CI

RI

CR : Rasio Konsistensi

CI : Indeks Konsistensi

RI : Random Consistency Index


Metode AHP digunakan untuk menganalisis strategi prioritas dalam
modernisasi RPH halal dari berbagai alternatif strategi yang ada.
Strategi prioritas ditetapkan berdasarkan nilai kriteria dari responden
ahli.
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Tahapan metode AHP adalah sebagai berikut:


i. Menetapkan responden ahli. Kriteria ahli yang dilibatkan
mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang
diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau memiliki
kepentingan terhadap masalah tersebut.


ii. Responden ahli yang terkait dengan pengurangan
pengangguran diwakili dari akademisi, birokrat, pelaku usaha
dan serikat pekerja.


iii. Menetapkan alternatif strategi, kriteria aktor (pelaku) dan
kriteria faktor dari studi literatur, dan diverifikasi oleh
responden ahli (expert judgment) melalui FGD. Hasilnya
ditampilkan dalam diagram pohon seperti pada Gambar 2.


iv. Penilaian kriteria oleh responden ahli melalui FGD.
Responden menilai dengan membandingkan tingkat
kepentingan satu kriteria dengan kriteria yang lain secara
berpasangan. Skala nilai perbandingan 1 sampai 9 (Saaty,
1993), seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 


v. Menganalisis strategi prioritas berdasarkan nilai
perbandingan antar kriteria yang diberikan oleh responden ahli.
Secara teori tahapan analisis dan rumus yang digunakan
seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Strategi Modernisasi

RPH Halal
Tujuan

Faktor-1

Faktor-2

...........

...........

Aktor-1

Aktor-2

...........

...........

Faktor

Aktor

Alternatif-1

Alternatif-2

.........

.........

Gambar 2. Hierarki pemilihan Strategi

Keterangan

Penjelasan

1

Kedua elemen sama pentingnya

Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama
besar terhadap tujuan

3

Elemen yang satu sedikit lebih penting
daripada elemen yang lainnya

Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong
satu elemen dibandingkan elemen lainnya

5

Elemen yang satu lebih penting
daripada elemen lainnya

Pengalaman dan penilaian sangat kuat
menyokong satu elemen dibandingkan
elemen lainnya

7

Satu elemen jelas lebih mutlak penting
daripada elemen lainnya

Satu elemen yang kuat disokong dan dominan
terlihat dalam praktik

9

Satu elemen jelas-jelas sangat
mutlak penting daripada elemen
lainnya

Bukti

2,4,6,8

Nilai-nilai
diantara
dua
pertimbangan yang berdekatan

Nilai diberikan bila ada dua kompromi di
antara dua pilihan

Invers

Jika untuk aktifitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktifitas j , maka j
mempunyai nilai kebalikannya (invers) dibandingkan dengan i

Nilai

Sumber: Saaty, 1993

nilai

yang mendukung elemen yang satu
terhadap elemen yang lain memiliki tingkat
penegasan
tertinggi
yang
mungkin
menguatkan

Tabel 1. Tingkatan nilai kepentingan elemen dengan perbandingan berpasangan
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Setiap bobot kriteria hasil penilaian responden
dimasukkan ke dalam tabel matriks berpasangan seperti
pada Tabel 1. Matriks berpasangan ini digunakan sebagai
dasar dalam proses perhitungan. Selanjutnya dilakukan
perhitungan bobot kriteria dengan cara
menormalisasikan matriks perbandingan berpasangan
dan menghitung rata-rata dari penjumlahan setiap baris
matriks. Sehingga diperoleh bobot masing-masing
kriteria yang kemudian dikalikan dengan matriks
berpasangan untuk mendapatkan nilai prioritas.
Perhitungan perbandingan berpasangan tersebut
dilakukan pada level kriteria aktor, kriteria faktor, dan
alternatif strategi.

16
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03

KONDISI RPH

DI INDONESIA

3.1 Bisnis Proses RPH Secara Umum
Berdasarkan hasil FGD, secara umum gambaran proses bisnis pemotongan
hewan dan penyediaan daging dari ruminansia besar di Indonesia tertera
pada Gambar 3. Sumber hewan ternak yang digunakan dalam proses
pemotongan hewan dapat berasal dari peternakan rakyat maupun dari luar
negeri melalui feedlot. Sapi lokal milik peternak rakyat sangat beragam
(bangsa, umur, performans, kualitas) dan tidak standar. Sapi jantan
dipelihara di peternakan rakyat lebih banyak ditujukan untuk dijual pada hari
raya qurban karena harga jualnya lebih kompetitif dibandingkan untuk
pemotongan regular untuk penyediaan daging sehari-hari.


Sapi dari peternakan rakyat yang dimanfaatkan untuk penyediaan
kebutuhan daging sehari-hari adalah sapi betina afkir dan produktif. Sapi
tersebut dijual ke pasar hewan atau dibeli tengkulak sebelum masuk ke
RPH. Praktik tersebut banyak merugikan peternak karena harga sapi lebih
banyak ditentukan oleh tengkulak. Walaupun demikian, masih ada sapi dari
peternakan rakyat yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan daging
sehari-hari seperti yang terjadi di Jawa Timur. Untuk praktik penyediaan
sapi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat berasal dari sapi yang didatangkan
dari luar negeri. Sapi betina produktif banyak disembelih karena
masyarakat membutuhkan daging dan peternak membutuhkan uang untuk
kebutuhan hidupnya. 


Harga sapi betina selalu lebih murah daripada sapi jantan (walaupun bobot
badan sama) karena adanya unsur pelanggaran terhadap UU No.18 Tahun
2009 Jo UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat, sapi bakalan jantan dan
sapi betina afkir diimpor dari luar negeri (impor produktif) atau impor
daging beku (impor konsumtif jika bukan untuk bahan baku industri).
Jumlah peternak yang sangat banyak dan tersebar diberbagai wilayah
dengan skala kepemilikan ternak yang rendah yaitu 2 – 3 ekor sapi
mengakibatkan rantai pemasaran yang panjang.

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
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Rantai tata niaga sapi yang umumnya terjadi di Indonesia
mengikuti alur sebagai berikut: mulai dari peternak – pedagang
perantara – pedagang pengumpul tingkat desa – pedagang
pengumpul di pasar/blantik – pedagang antar kota/daerah –
pedagang penjagal/pedagang daging (di RPH) – penjual daging
lapak. Sedangkan pada TPH sedikit berbeda, pemilik TPH
dimungkinkan membeli ternak langsung pada peternak atau
bahkan sudah memiliki ternaknya dan menjual produk
dagingnya sendiri, sehingga alur tata niaga nya lebih pendek.
Pada umumnya, proses transaksi jual beli sapi dari peternak
rakyat hanya berdasarkan sistem taksiran berat badan atau
performa ternak, hal ini sedikit banyak juga merugikan peternak.
Sedangkan proses transaksi antara bandar (pemilik sapi siap
potong) dengan pedagang daging biasanya berdasarkan bobot
karkas yang dihasilkan atau hasil daging yang diperoleh.

Dengan alur tata niaga yang panjang dan cara
bertransaksi ini tentu akan berdampak pada
harga sapi dan harga jual dagingnya.
Pemerintah
daerah
sudah
berupaya
menyediakan timbangan ternak hidup di
sejumlah pasar hewan dan RPH, serta
timbangan karkas pada RPH, namun semua
peralatan ini tidak digunakan karena aktor yang
berperan tidak menginginkannya. Sedangkan
pada sapi hasil penggemukan di feedlot, proses
transaksi jual beli kepada bandar sudah
berdasarkan bobot badan (timbang di tempat),
selanjutnya proses transaksi antara bandar
dengan pedagang daging adalah berdasarkan
bobot karkas yang dihasilkan.

Peternakan Rakyat

Daging Hewan
Kurban
Tempat Pemotongan
Hewan (TPH)

Sapi dari Luar Negeri

Feedlot

(Perusahaan
Penggemukan)

Daging Kebutuhan
Harian

Rumah Pemotongan
Hewan (RPH)

Daging dari Luar
Negeri
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Gambar 3. Alur Perjalanan Sapi dan Daging di Indonesia

Industri Pangan
Bahan Baku Daging
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3.2 Praktik Operasional RPH
Saat ini, banyak penjagal yang melakukan serangkaian proses
penyembelihan ternak sampai menghasilkan karkas di lantai
sehingga produk yang dihasilkan tidak higienis dan rentan
terkontaminasi najis. Kuatnya tradisi penyembelihan di lantai
yang sudah berumur ratusan tahun memang tidak mudah
diubah dalam waktu cepat. Di RPH Kabupaten Kediri dapat
diambil contoh untuk menggambarkan kebiasaan yang sulit
diubah. RPH dengan fasilitas lengkap dan semua alat berfungsi
dengan baik dalam bangunan yang megah, ternyata belum
dimanfaatkan optimal. Para penjagal tetap menggunakan lantai
sebagai tempat yang nyaman untuk melakukan pengulitan
karkas. Gambaran ini membuktikan bahwa teknologi tidak
cukup untuk digunakan dalam mengubah praktik tradisional
menjadi modern dan profesional.
Hasil survei di RPH Kota Malang dan Kota Padang, memberikan
gambaran secara umum mengenai pengelolaan dan proses
pemotongan di RPH milik pemerintah yang dikelola baik oleh
UPTD maupun BUMD di seluruh Indonesia. Dari hasil kunjungan
ini dapat diperoleh gambaran bahwa masih terdapat banyak
aspek yang belum memenuhi kriteria atau standar dari suatu
RPH halal yang modern. Hal ini menjadi tantangan tersendiri
kedepannya untuk meningkatkan kapasitas RPH sehingga
peran utamanya untuk menghasilkan produk daging ASUH
dengan tata kelola yang modern dapat terpenuhi. Hasil
pengamatan lapangan pada kedua lokasi RPH hasil sampling
adalah sebagai berikut (Tabel 2).
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aspek sumber daya
manusia, keberadaan juru sembelih
halal yang kompeten (tersertifikasi) serta
dokter hewan/paramedik dan keurmaster
menjadi salah satu aspek penting atau titik
kritis dalam penjaminan produk daging
yang ASUH, selain juga RPH berperan
dalam mencegah penyebaran penyakit
hewan menular dan pencegahan
pemotongan betina produktif.
Untuk
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Tabel 2. Hasil pengamatan survei
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RPH Aia

Pacah
Kota Padang


Parameter/
Indikator

/Standar

RPH Kota Malang

1

Status RPH

-

Pemerintah

Pemerintah

2

Bentuk Usaha

-

BUMD

UPTD

3

Status NKV

Permentan 11 /2020

Kadaluarsa

Ada

4

Sertifikasi Halal

HAS 23000

Fatwa MUI


Ada

Ada

5

Keberadaan SOP proses
pemotongan halal

SNI

Ada namun tidak dijalankan secara
konsisten dan belum mengacu pada
SNI 99003 2018

Ada namun tidak dijalankan secara
konsisten dan belum mengacu
pada SNI 99003 2018

6

Sumber Ternak

Peternakan
teridentifikasi
jelas

Peternakan rakyat

Feedlot (Lampung) dan peternakan
rakyat

7

Bangsa sapi

-

Campuran : sapi lokal dan silangan
lokal

Campuran : sapi lokal dan silangan
lokal

8

Retribusi

Pemda

Rp 55.000 (idealnya 85.000)

Rp 75.000

9

Kapasitas pemotongan/
hari

-

80-100 ekor

70 - 100 ekor

No

yang
secara
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No

Parameter/
Indikat

o

/Standar

o

RPH K

ta Malang

r

RPH Aia Pacah

o

K

ta Padang


10

Jumlah pemotongan/hari
(tahun 2021)

-

30 ekor

9 - 15 ekor

11

SDM Pengelola

-

Dikelola oleh BUMD, namun
pelaksanaan oleh kelompok jagal

Dikelola oleh dinas, pelaksana oleh
kelompok jagal

12

Keberadaan Dokter hewan
penanggung jawab

Permentan 13/ 2010

Tidak ada

Tidak ada

13

Keberadaan paramedik

Permentan 13/ 2010

Tidak ada

Ada (merangkap sebagai Animal
Welfare Officer)

14

Keurmaster

Permentan 13/ 2010

Tidak ada

Ada

15

Juru sembelih halal

SNI 99003:2018

Ada 12 orang, dari kelompok jagal

Ada 2 orang, dari UPTD

tersertifikasi

tersertifikasi

16

Pekerja
penanganan
karkas dan daging

Permentan 13/ 2010

Ada, dari kelompok jagal

Ada, dari kelompok jagal

17

Pelaksanaan stunning

Opsional

Ada hanya dipakai pada saat
menyembelih sapi BX

Tidak ada

18

Pelaksanaan pemeriksaan
antemortem

Tidak dilakukan

Dilakukan

ajib

W
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Parameter/
Indikator

/Standar

RPH Kota Malang

RPH Aia Pacah
Kota Padang


19

Pelaksanaan pemeriksaan
postmortem

Wajib

Tidak dilakukan

Dilakukan

20

Keberadaan
penampungan

SNI

Tersedia

Tersedia

21

Unloading area

SNI

SNI

SNI

22

Sumber air

Air baku minum

Mata air

Ada

23

Instalasi
Limbah

Ada dan
terpelihara

Ada dan sudah melebihi
kapasitas. Limbah sebagian besar
masih dibuang ke sungai.

Kolam penampungan untuk limbah
padat dan cair, tidak ada
pengolahan.

24

Gangway + timbangan
ternak hidup

SNI

Gangway ada namun tidak ada
timbangan ternak hidup

Gangway ada namun tidak ada
timbangan ternak hidup

25

Restraining box
fiksasi ternak)

Persyaratan MLA

Ada namun hanya dipakai untuk
sapi BX

Ada (3 unit)

26

Railing

Persyaratan MLA

Ada

Ada, namun
digunakan

27

Carcass Hoist

Ada

Ada

Tidak ada

No

22

kandang

Penanganan

(alat

belum

pernah
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No

Parameter/
Indikator

/Standar

RPH Kota Malang

RPH Aia Pacah
Kota Padang


28

Cradle skinning

Ada

Ada

Ada

29

Offal room

SNI

Ada

Ada

30

Fasilitas
(pendinginan)

Opsional

Ada namun tidak beroperasi

Tidak ada

31

Timbangan karkas

-

Ada

Tidak ada

32

Deboning area

-

Ada namun
deboning

33

Packing area

Opsional

Tidak ada

Tidak ada

34

Cold storage

Opsional

Tidak ada

Tidak ada

35

Jenis
produk
dihasilkan

Opsional

Karkas
karkas)

36

Alat transportasi produk

Kendaraan khusus
pengangkut daging

Mobil pick up terbuka

pelayuan

yang
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tidak

hangat

dilakukan

(seperempat

Tidak ada

Karkas dan daging (sesuai
permintaan pedagang di pasar)
Mobil pick up terbuka
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RPH Gadang (sekarang berubah nama menjadi RPH Tunas)
Kota Malang mulai dipergunakan pada tanggal 16 Maret 1938
dan hingga saat ini masih dioperasikan dan terpelihara dengan
baik. Beberapa kali mendapat penghargaan nasional karena
memenuhi kriteria RPH Terbaik. Untuk mewujudkan Malang
"kota halal", sejak 2021 ini status RPH berubah dari Perusahaan
Dagang menjadi "Perumda RPH Tunas” (baru akan diresmikan).
Untuk menjalankan proses bisnisnya RPH bekerja sama dengan
PHRI (perhimpunan hotel dan restaurant) sebagai supplier
frozen meat merk HABA (halal aman baik berkah). 



Walaupun demikian, Perumda Tunas
telah memiliki strategi untuk melakukan
tracing asal daging dengan cara memberi
barcode pada penjual daging yang
mengambil dari RPH Tunas untuk
mengatasi permasalahan rendahnya
ketertelusuran daging yang diproduksi
oleh RPH sekaligus untuk meningkatkan
daya saing produk yang dihasilkan oleh
RPH Tunas.

Jenis sapi yang dipotong pada umumnya sapi lokal dan sapi
silangan. Biaya Retribusi pemotongan sapi adalah Rp55.000-/
ekor (ada subsidi, karena BEP Rp 85.000). Kondisi SDM pada
saat ini belum ada penyelia halal, dokter hewan penanggung
jawab, dan juru sembelih halal yang bekerja sebagai pegawai
tetap RPH. Pedagang memiliki juru sembelih dan tim kerja
masing-masing. Pada saat kunjungan jam operasional RPH,
masih terdapat kelompok jagal yang memotong tidak sesuai
SOP halal.

Beberapa hambatan menuju
RPH halal antara lain:

Terdapat sekitar 60 % daging yang beredar di Kota Malang
berasal dari luar wilayah Kota Malang dan tanpa disertai surat
keterangan sehingga kegiatan pengawasan peredaran daging
halal sulit dilakukan.
Adanya pesaing berupa daging beku impor yang harganya
relatif lebih murah.
Tidak ada tenaga dokter hewan penanggung jawab yang
bertugas di RPH.
Kurangnya anggaran untuk upgra ing sumber daya manusia di
RPH yang semestinya harus dilakukan seperti melakukan
pelatihan dan serti kasi juru sembelih halal.
d

fi
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Hasil survei lapangan juga menunjukan beberapa masalah
teknis yang terjadi di RPH seperti tidak dilakukannya
pemeriksaan ante dan post mortem pada ternak yang akan
dipotong. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi
pengawasan dari Dinas Pertanian Kota Malang dirasakan masih
kurang. Penyebab masalah tersebut karena adanya peraturan
daerah yang tidak memungkinkan petugas dinas untuk
ditempatkan bekerja di RPH Tunas setelah berubah
pengelolaan oleh PERUMDA, sehingga semua pegawai dinas
yang secara teknis bekerja dan bertanggung jawab terhadap
RPH ditarik kembali ke dinas. Kota Malang juga mempunyai
Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang beroperasi di bawah
koordinasi RPH Tunas, yaitu TPH yang melayani pemotongan
pedagang daging daerah kecamatan yang secara geografis
lokasinya jauh dari RPH Tunas. Namun, keberadaannya yang
tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pertanian serta kesulitan untuk melakukan
pengawasan, saat ini TPH tersebut tidak beroperasi dan akan
dialihfungsikan menjadi RPH Babi. 


Berbeda dengan Kota Malang yang pengelolaan RPH nya
diserahkan kepada Perumda, RPH yang berada di Kota Padang
masih tetap berupa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).
Fungsi pengawasan pada RPH Kota Padang cukup baik, namun
faktor pelaku di RPH memerlukan peningkatan pemahaman
dan pelatihan tentang kesejahteraan hewan, kehalalan,
keamanan pangan dan kinerja SDM lainnya.  


Selain itu, Pimpinan RPH Tunas juga sedang melakukan
penjajakan kerja sama dengan Provinsi DKI Jakarta untuk
dapat menjadi pemasok daging. Dengan demikian maka
peningkatan kapasitas, modernisasi serta peningkatan suplai
sapi ke RPH Tunas merupakan hal yang sangat penting untuk
dilakukan. Sedangkan peningkatan fasilitas dan peralatan yang
terdapat pada RPH Kota Padang memerlukan biaya lebih besar,
karena masih memerlukan tambahan lebih banyak pengadaan
infrastruktur penunjang.
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Terdapatnya fasilitas

pelayuan
dan pendinginan pada RPH Kota Malang
menunjukkan bahwa RPH ini dapat disebut
RPH Kategori II namun fasilitas ini tidak
dipergunakan karena konsumen lebih
memilih daging segar. 


Namun demikian, kapasitas ruang
pendingin dan pembekuan yang hanya
1000 kg maka diperlukan peningkatan
kapasitas. Dengan demikian RPH ini dapat
diarahkan untuk menghasilkan produk
daging beku terutama untuk melayani
konsumen yang berasal dari hotel
restoran dan katering.
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3.3 Kelembagaan RPH
Berdasarkan pola
pengelolaannya, usaha
pemotongan hewan dan/atau
penanganan daging dibedakan
menjadi 3 (tiga) jenis: 


JENIS

I

RPH, RPU dan/atau UPD (TPH) milik pemerintah daerah yang
dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan
umum.

JENIS

II

RPH, RPU dan/atau UPD (TPH) milik swasta yang dikelola sendiri
atau dikerja samakan dengan swasta lain.

JENIS

III

RPH, RPU dan/atau UPD (TPH) milik pemerintah daerah yang
dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta.

RPH-Ruminansia jenis I adalah RPH yang siap memberikan jasa layanan
umum, RPH jenis ini dikelola oleh pemerintah daerah setempat, tersebar
dari tingkat kecamatan, kabupaten kota hingga provinsi. RPH-R dan/atau
UPD dengan pola pengelolaan jenis II dan jenis III selain
menyelenggarakan kegiatan pemotongan ternak milik sendiri, juga harus
memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging
bagi masyarakat yang membutuhkan.

Data BPS (2020) menunjukkan jumlah RPH dan TPH di Indonesia adalah
1.329 tersebar di 34 provinsi. Wilayah lain yang memiliki distribusi RPH/
TPH lebih dari 10 persen adalah Sumatera dengan jumlah 268 (20,17
persen), Sulawesi 203 (15,27 persen), serta Bali dan Nusa Tenggara 151
(11,36 persen). Sisanya berada di Kalimantan sebanyak 114 (8,58 persen),
serta Maluku dan Papua sebanyak 84 RPH/TPH (6,32 persen).
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Hampir 40 persen
RPH/TPH terdapat
di Pulau Jawa yaitu
sebanyak 509 RPH/
TPH.
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Tabel

3. Sebaran Jumlah

RPH/TPH di Indonesia (BPS, 2020)

Jumlah RPH/TPH
Provinsi
Jumlah

Persen (%)

Sumatera


268


20.17


Jawa


509


38.30


Bali & Nusa Tenggara


151


11.36


Kalimantan


114


8.58


203


15.27


84


6.32


Sulawesi


Maluku & Papua 


Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki RPH atau RPH nya sudah tidak
layak

beroperasi

perorangan

sebagai

keberadaan TPH
tersebut

sangat

dagang, TPH

tempat

tersebut

berstatus

mengandalkan

Usaha

mengalami

melakukan

masih

keberadaan

proses

menghadapi

Dagang.

kesulitan

Karena

untuk

TPH

milik

pemotongan. Saat

masalah

status

legalitas, TPH

TPH

memperoleh

ini

adalah

sertifikat

unit
NKV.

Hasil

studi

literatur

pada

beberapa kabupaten yang terdapat
di Pulau Jawa menunjukkan bahwa
peran

TPH

sebagai

masih

sangat

unit

besar

produksi

pemotongan ternak.

Selain itu, kapasitas RPH yang kecil, sehingga biaya operasionalnya tidak
memungkinkan untuk mengcover pengadaan dokter hewan/paramedis
penanggung jawab RPH.

Namun

jika

terdaftar
tersebar

merujuk

sebagai
hampir

pada

UD
di

data

yang

seluruh

BPS

(2020)

melayani
provinsi.

data

proses

unit

produksi

pemotongan

Sebagai

contoh,

yang

ternak

Kecamatan

Margoyoso memiliki empat TPH, dua diantaranya yang masih beroperasi
yaitu

TPH

UD

Sumber

Barokah

dan

TPH

Bapak

Handoko.

Surat

izin

Berdasarkan
Kementerian
saat

ini

Pertanian

proses

peraturan
yang

ada

penyembelihan

di

TPH adalah sesuatu yang bersifat
Ilegal.

mendirikan TPH berbentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang
dikeluarkan

oleh

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

dan

Peternakan

Kabupaten Pati. Keberadaan TPH ini diakui sebagai unit pemotongan
ternak karena RPH Kabupaten Pati sudah tidak bisa beroperasi. Lokasi
RPH

Kabupaten

penduduk

serta

Pati

berada

tidak

bisa

di

tengah

kota

menyediakan

dan

sarana

pemukiman
pengolahan

padat
limbah

yang layak, hal ini berujung pada penutupan operasional RPH.
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Saat ini

pemotongan sapi

Kasus ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, penutupan RPH yang

lebih

banyak

Tempat

dianggap tidak layak karena sudah tidak sesuai dengan persyaratan

(TPH)

lokasi. Namun jika dirunut kepada proses pendirian RPH menurut

daripada di Rumah Pemotongan

peraturan yang berlaku, persyaratan pertama mendirikan RPH adalah

Hewan (RPH).



kesesuaian lokasi dengan Rencana Umum Tata Ruang. Perubahan RUTR

Pemotongan

di
Hewan

suatu daerah seringkali menjadikan suatu unit produksi peternakan
Sebagian

besar

TPH

tidak

(RPH/TPH/peternakan/feedlot)

harus

tergusur

karena

akhirnya

memenuhi unsur higienis dalam

menimbulkan masalah dengan lingkungan sekitar. Kesiapan Pemerintah

penyediaan daging (halal tapi tidak

Daerah menyiapkan RUTR bidang peternakan semestinya tidak

toyyiban).



diganggu oleh kepentingan yang lain.



Sedangkan sebagian besar RPH

Mengingat pentingnya peranan TPH serta keterbatasan jumlah serta

kurang memenuhi kriteria dan

layanan RPH saat ini, keberadaan TPH yang berstatus Usaha Dagang

hanya

tersebut hendaknya mendapat perhatian para stakeholder. Upaya

sebagian

kecil

berstandar internasional.

RPH

pembinaan pendampingan dan pengawasan harus dilakukan sehingga
TPH tersebut dapat memenuhi persyaratan standar sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Keterbukaan instansi terkait untuk melakukan
pendampingan

dan

mengakui

keberadaan

TPH

tersebut

akan

meningkatkan ketersediaan RPH halal.
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04

KERANGKA PERANCANGAN
MODERNISASI RUMAH
POTONG HEWAN HALAL
4.1 Rancangan Modernisasi
Rumah Potong Hewan Yang
Disusun Oleh Pemerintah
4.1.1 Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah
dalam perkembangan RPH
Regulasi yang mengatur tentang keberadaan dan proses operasional
RPH di Indonesia tertuang mulai dari Fatwa MUI, Undang-Undang
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Permentan, dan produk
turunannya, juga dilengkapi berbagai standar seperti kompleks
bangunan, lingkungan, sarana prasarana, proses pemotongan hingga
standar produk yang dihasilkan seperti daging/karkas. Tabel 4
menunjukan beberapa dasar hukum/regulasi yang mengatur tata
kelola RPH di Indonesia.
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Regulasi ini menjadi pedoman
dalam memproduksi daging yang
ASUH dan pelaksanaannya akan
optimal dengan adanya sistem
monitoring, evaluasi dan audit serta
law enforcement dari pemerintah.
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asar Hukum Pengelolaan RPH

Tabel 4. D

No

oo

Jenis Regulasi

P

k Bahasan

1

Fatwa MUI tanggal 18 Oktober 1976
tentang Penyembelihan Hewan
secara Mekanis


Penetapan hukum penggunaan metode
pemingsanan (stunning) pada penyembelihan hewan
adalah sah dan halal.


2

Fatwa MUI no. 1 tahun 2001 tentang
Pedoman Pelaporan Hasil Audit
Pemotongan Hewan.


Laporan hasil audit harus menjelaskan tentang cara,
proses, hasil temuan, kondisi hewan, wawasan juru
sembelih, serta teknis penggunaan stunning jika
digunakan.


3

Fatwa MUI No. 12 tahun 2009
tentang
Standar
Sertifikasi
Penyembelihan Halal


Standar yang harus dipenuhi yaitu standar hewan
yang disembelih, juru sembelih, alat penyembelihan,
proses penyembelihan dan proses pasca
penyembelihan. 




4

UU P H No 18 / 2009 uncto No. 41
/ 2014


Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus
dilakukan di RPH (Pasal 61 ayat 1); 

Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki
RPH yang memenuhi persyaratan teknis (Pasal 62

 1);

ayat
Usaha RPH harus dilakukan di bawah pengawasan
dokter hewan berwenang di bidang kesmavet (Pasal
62 ayat 3)

5

UU aminan Produk Halal No. 33
Tahun 2014

Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib
disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi
kaidah kesrawan serta kesmavet (Pasal 19 ayat 1); 

Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Pasal 19 ayat 2)

6

UU No 11 Tahun 2020 Tentang ipta
erja

Tentang kewajiban pemerintah daerah memiliki
rumah potong hewan sesuai persyaratan teknis

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun
2021 tentang penyelenggaraan
idang aminan Produk Halal

Persyaratan Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk
Halal Penyembelihan. Standar pelaksanaan
penyembelihan.

K

J

J

C

K

7

B
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No

Jenis Regulasi

Pokok Bahasan

8

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi
Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha
Produk Hewan

Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai
bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan
higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan
produk hewan pada unit usaha produk hewan


9

Peraturan Menteri Pertanian No.13/
Permentan/Ot.140/1/2010 tentang
Persyaratan Rumah Potong Hewan
Ruminansia dan Unit Penanganan
Daging (Meat Cutting Plant)

Ruang lingkup peraturan ini meliputi Persyaratan
RPH; Persyaratan UPD; Persyaratan Higiene-sanitasi;
Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Izin
RPH, Izin dan Jenis Usaha Usaha Pemotongan Hewan;
Sumber Daya Manusia; Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup


10

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 95 Tahun 2012 Tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner &
Kesejahteraan Hewan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: a.
Kesehatan Masyarakat Veteriner; b. Kesejahteraan
Hewan; dan c. penanganan Hewan akibat Bencana
Alam


11

HAS 23103: Sistem Jaminan Halal di
RPH

Pedoman dalam penerapan Sistem Jaminan Halal di
perusahaan, dalam rangka menjaga kesinambungan
produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi
halal MUI


12

SNI 9002: 2016 Pemotongan halal
pada unggas

Penetapan standar pemotongan halal pada ternak
unggas.


13

SNI 9003: 2018 Pemotongan halal
pada Hewan Ruminansia

Penetapan standar pemotongan halal pada ternak
ruminansia


14

SNI 01-6159-1999 tentang Rumah
Pemotongan Hewan

Penetapan standar untuk rumah pemotongan hewan
untuk ternak potong (sapi, kerbau, domba, kambing,
babi dan


15

SNI 01-6160-1999 tentang Rumah
Pemotongan Unggas

Penetapan standar untuk rumah pemotongan unggas



16

Peraturan kepala BPJPH tentang
Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

Kriteria pemenuhan standar sistem jaminan produk
halal

 di perusahaan termasuk di Rumah potong
hewan


17

Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun
2006

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang
Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah
Pemotongan Hewan
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Dukungan pemerintah

Selain itu, pengelolaan limbah di setiap RPH juga harus

dalam memodernisasi RPH halal

dioptimalkan sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar

menjadi faktor penting dalam upaya

dan terpenuhi kriteria unit produksi yang ramah lingkungan.

modernisasi RPH halal.



Pada tahun 2020–2021 Kabupaten seperti Kediri dan Gowa
telah meresmikan RPH modern. Pada tahun 2003, pemerintah

Konsep modern hendaknya dimulai

telah membangun 10 RPH modern di 10 provinsi. Sepuluh RPH

hulu ke hilir, mulai proses

bertaraf internasional ini berlokasi di Banjarmasin (Kalimantan

budi daya ternak, cara pemotongan,

Selatan), Lampung, Pasuruan (Jawa Timur), Nusa Tenggara

pengemasan, distribusi rantai dingin

Barat (NTB), Sulteng, Sulsel, Sulut, Irian, Aceh, dan Pontianak

dari

hingga konsumen.

(Kalimantan Barat).



Namun

hingga

kini

RPH

tersebut

pada

umumnya

tidak

beroperasi. Kendala yang dihadapi mulai dari sumber ternak,
sedikitnya konsumen daging beku, kurangnya SDM yang
sesuai kualifikasi maupun aspek operasional RPH. Sebagai
contoh RPH Banyumulek di Lombok Barat, Nusa Tenggara
Barat pada saat ini tidak beroperasi kembali setelah GNE
Food menyerahkan pengelolaan RPH kepada pemerintah
daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa dukungan yang
diberikan

perlu

terus

dilakukan

disertai

dengan

upaya

monitoring evaluasi serta penerapan law enforcement.
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4.1.2 Fatwa MUI dalam tata aturan Proses
Pemotongan Hewan

Fatwa MUI tanggal 18 Oktober 1976 tentang Penyembelihan Hewan
secara Mekanis menetapkan bahwa penyembelihan hewan dengan
cara pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada
hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi
persyaratan ketentuan syar’i, sehingga hukumnya sah dan halal.

Perkembangan teknologi dalam proses pemotongan hewan/ternak
seperti penggunaan stunning atau pemingsanan juga sudah
diakomodasi oleh Fatwa MUI. Penjelasan kata mekanis dalam fatwa ini
yaitu pada proses pemotongannya menggunakan cara pemingsanan
yang tujuannya untuk melemahkan hewan.




Kehati-hatian MUI tentang proses pemotongan hewan ini juga
tercermin dari adanya Fatwa MUI No.1 tahun 2001 tentang Pedoman
Pelaporan Hasil Audit Pemotongan Hewan. Salah satu hasil ketetapan
Fatwa tersebut adalah pengetahuan pemotong tentang hukum Islam
berkenaan dengan pemotongan. Hal ini sangat relevan dengan
penyusunan SKKNI Juru Sembelih Halal untuk pemenuhan persyaratan
sumber daya manusia bidang halal. 


Fatwa ini lebih rinci menetapkan tentang standar yang harus dipenuhi
untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi halal. Ketika
implementasi Sistem Jaminan Halal mulai diberlakukan pada tahun
2012 keberadaan Fatwa MUI No. 12/2009 sangat menunjang proses
sertifikasi halal tersebut. Fatwa MUI ini mengakomodasi persyaratan
pemenuhan halal mulai dari standar hewan yang disembelih, standar
penyembelih, standar alat penyembelihan, standar proses
penyembelihan dan standar pengolahan, penyimpanan dan
pengiriman.
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Fatwa

tentang

penyembelihan

Fatwa
MUI No. 12 tahun 2009
hewan diperbaharui oleh

yang menjelaskan tentang Standar
Sertifikasi Penyembelihan Halal.
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4.2 Rancangan RPH Halal
yang diusulkan
Merujuk kepada Fatwa MUI No. 12
/ 2009 tentang Standar Sertifikasi
Penyembelihan Halal; SNI 01-6159-1999
tentang Rumah Pemotongan Hewan; dan
Permentan No. 13 / 2010 tentang
Persyaratan Rumah Potong Hewan
Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
(Meat Cutting Plant) ; maka definisi RPH
Halal adalah :



Perancangan konsep RPH halal dan modern merupakan salah
satu bagian dari solusi modernisasi RPH di Indonesia.
Perubahan dari RPH tradisional menjadi RPH halal dan modern
merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia sebagai
negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. 



Kompleks bangunan

Merujuk pada definisi tersebut dan hasil pengamatan dari
kondisi RPH di Indonesia saat ini, modernisasi RPH halal perlu
dilakukan dengan, penataan kelembagaan, serta pelaksanaan
sistem manajemen dan budaya kerja RPH yang benar dan
pemenuhan persyaratan fisik (desain gedung, ketersediaan
peralatan yang cukup untuk menerapkan hygiene sanitasi,
standar pemotongan halal, pengelolaan limbah ramah
lingkungan).

34
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dengan
desain dan syarat tertentu (hygiene
sanitasi, SDM halal, proses pemotongan, &
ramah lingkungan) yang digunakan sebagai
tempat memotong hewan yang memenuhi
persyaratan halal bagi konsumsi
masyarakat umum.

4.2.1 Kelembagaan

Penataan kelembagaan
RPH penting dilakukan untuk dapat

memastikan konsep keterpaduan
dalam proses bisnis RPH dapat
terlaksana. Aspek-aspek yang
perlu diatur diantaranya

i

Tata Laksana
atau Proses
Bisnis

Struktur
Organisasi

Sumber Daya
Manusia

Tata laksana dan bisnis proses RPH Halal

Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan RPH adalah
tata laksana/ proses bisnis RPH. Gambar 4 menunjukan konsep
perubahan RPH tradisional saat ini menjadi RPH Halal dan modern
dilakukan dengan merubah bisnis proses RPH yang sekarang banyak
dipraktikan. 


Apabila peternak/produsen dapat langsung menjual ternak ke pasar
modern (saat ini sudah mulai berjalan pasar modern dengan sistem
online pada saat Idul Adha) atau langsung ke RPH, tentu akan
memangkas jalur pemasaran. Kondisi ini harus didukung oleh
pemerintah daerah dengan membuat kerja sama antara kelompok
peternak yang sudah terkonsolidasi seperti yang tergabung dalam
SASPRI dengan RPH milik Pemerintah Kabupaten. Model sistem
seperti ini selain berhubungan dengan penentuan harga ternak juga
akan mengatasi perlakuan yang tidak memenuhi aspek kesejahteraan
hewan terhadap ternak yang akan dipotong. Peternak yang cenderung
menyayangi ternaknya berbeda karakternya dengan produsen daging
yang hanya berorientasi menghasilkan daging tanpa memperhatikan
kesejahteraan ternaknya dalam proses penyembelihannya.
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Perubahan

harus dilakukan
secara komprehensif dalam bingkai
agribisnis dari hulu ke hilir melalui
tetra-helix yang
sinergi
melibatkan akademisi, pelaku bisnis,
pemerintah kabupaten, dan peternak
& penjagal. 



Akademisi sebagai pendidik dan
pendamping, pelaku bisnis sebagai
penggerak ekonomi, pemerintah
kabupaten sebagai fasilitator bagi
peternak-penjagal dan regulator
dalam bisnis, dan peternak & penjagal
sebagai pelaku utama dalam
penyediaan ternak dan penghasil
karkas.
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Gambar 4 Konsep modernisasi RPH Halal

Daging Hewan
Kurban

Masyarakat
Penerima /
Konsumen

Daging Kebutuhan
Harian

Tempat
Pemotongan
Hewan (TPH)

Rumah
Pemotongan
Hewan (RPH)

Daging Qurban
Kemasan Siap Edar

Daging Segar
ataupun Daging Beku

Pasar Hewan
RPH Modern
Tiap Sentra
Peternakan

Peternakan Rakyat

Tradisional
36

Komunitas Peternak
Terkonsolidasi

Sapi Qurban &
Reguler

Modern - Halalan - Toyyiban
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SASPRI : Solidaritas Alumni SPR
Indonesia sebagai penghasil sapi

Melalui kerja sama antara komunitas peternak SASPRI dan komunitas
penjagal (produsen daging) yang didampingi oleh unsur perguruan
tinggi dan pemerintah kabupaten, perubahan besar akan terjadi di
RPH (Gambar 5). Agar pergerakan sapi tidak terlalu jauh, sebaiknya
RPH berada di setiap kecamatan yang memiliki kriteria sebagai
sentra peternakan sapi. Ibukota kabupaten tidak boleh lagi dibangun
RPH tetapi diganti dengan etalase penjualan daging atau produk
olahan berikutnya. Jika perubahan berkarakter bottom-up ini
berhasil, maka lambat laun perubahan besar akan terjadi di
kabupaten, kemudian ke provinsi, dan nasional. Perubahan sikap dan
mental yang terjadi pada peternak maupun penjagal pasti juga akan
terimbas ke perubahan mental pada aparat pemerintah. Sikap aparat
yang cenderung korup di area ekonomi seperti ini sebagai akibat
lingkungan yang sangat tidak sehat di komunitas pelaku usahanya.

Peternak
Peternak
Peternak
Peternak

SASPRI

APD : Asosiasi Pedagang Daging
RPH modern berada di kecamatan,
berstandar internasional dalam aspek
fungsional dan subtansialnya RPH
modern dibangun pemerintah tetapi
dikelola Unit Usaha Gabungan SASPRIAPD

APD

Produsen
Daging
Produsen
Daging
Produsen Daging
Produsen Daging

RPH

MODERN

Gambar 5 Skema kerja sama SASPRI dan APD
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Konsep desain RPH yang

cocok untuk daerah perkotaan dan
daerah di Indonesia adalah fasilitas
RPH skala kecil (kapasitas
20-30 ekor/hari).

Desain RPH yang menyediakan proses pemotongan ternak yang
memenuhi kaidah syari’ (pemotongan halal dan kesejahteraan hewan)
dan produk daging yang higienis untuk pasar tradisional (basah). Kriteria
operasional dari RPH skala kecil adalah biaya rendah namun memenuhi
persyaratan keamanan pangan internasional. Bentuk badan usaha yang
dipilih dapat disesuaikan spesifik lokasi, dengan demikian tata kelola RPH
dapat dijalankan sebagai proses bisnis perusahaan dengan tetap
memberikan layanan masyarakat.


Beberapa daerah sudah membentuk Perumda sehingga diharapkan RPH
dapat meningkatkan kualitas layanannya. Perumda dapat berfungsi
dalam penyedia sapi dan bahkan sampai ke distribusi daging halal yang
dihasilkan. Hal ini dikarenakan kondisi saat ini, peranan RPH milik
pemerintah sepenuhnya tempat pemotongan (jasa pemotongan),
dimana proses produksi dari mulai penyediaan sapi sampai proses
pemotongan dilakukan oleh para pelaku usaha, sehingga standar produk
yang dihasilkan cukup beragam tergantung dari negosiasi antara pelaku
usaha pemotongan tersebut (bandar).
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ii

Struktur organisasi

Aspek selanjutnya dalam kelembagaan RPH adalah struktur organisasi.
Struktur organisasi suatu RPH akan memiliki kekhasan sendiri sesuai
proses bisnisnya. Sebagai contoh struktur organisasi pada Gambar 6
dapat menjadi bahan rujukan manajemen suatu RPH Halal yang
modern. Keberadaan suatu divisi bergantung kepada bentuk proses
usahanya, skala pemotongan dan tersedianya SDM yang kompeten.
Contoh struktur organisasi berikut adalah pada RPH dengan produk
yang dihasilkan daging beku. Divisi Produksi akan mempunyai tim yang
mempunyai kompetensi khusus, contoh stunner (jika proses
pemotongan menggunakan metode stunning), juru sembelih halal dan
butcher.

Keterangan tambahan :
Jabatan Penyelia Halal Bisa
dilekatkan pada Supervisor QA/QC
Jabatan Juru sembelih halal
(juleha) ada pada bagian produksi

Kepala RPH

Admin &
Keuangan

Produksi

QC/QA

Purchasing

Maintenance
& Workshop

Gudang dan
Transportasi
HSE &
Sanitasi

Staff
Produksi

Staff QA/QC
(dokter hewan
& paramedis)

Staff Gudang
(driver &
helper)

Gambar 6 Contoh Struktur Organisasi Ideal Suatu RPH
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iii

Sumber daya manusia RPH Halal

Sumber daya manusia adalah hal yang penting dalam kegiatan
usaha apapun karena kualitas SDM tersebut sangatlah
menentukan kinerja perusahaan atau unit produksi. Pada RPH
Halal keberadaan SDM dengan kompetensi bidang halal adalah
sangat penting, dua petugas kunci yang harus ada yaitu juru
sembelih halal dan penyelia halal yang harus ada. Pada saat ini
kompetensi juru sembelih halal sudah merupakan kompetensi
yang ada dalam SKKNI, sedangkan kompetensi penyelia halal
spesifik di RPH masih dalam proses pengajuan. Kompetensi
penyelia halal di RPH dapat dijabat oleh penanggung jawab teknis
RPH yang berpengalaman. 


Pemenuhan sumber daya manusia yang bertanggung jawab
terhadap kesehatan daging seperti dokter hewan dan paramedis
pada RPH dengan kapasitas kecil dapat dipenuhi oleh tenaga
dokter hewan atau paramedis di bawah penyeliaan dokter hewan
yang ditugaskan oleh dinas untuk bekerja di RPH. Daerah yang
memiliki lebih dari satu RPH/TPH namun tenaga dokter hewan
dan paramedisnya terbatas, dapat membuat sistem pengawasan
dan pelaporan yang memungkinkan petugas ini tidak harus selalu
berada di lokasi selama proses produksi. dengan demikian
seorang petugas dokter hewan atau paramedis ini dapat
mengawasi, memantau dan bertanggung jawab terhadap
beberapa RPH dalam wilayah kerjanya. 



Pengelolaan
pengembangan

dan

sumber
daya manusia merupakan suatu
investasi bagi unit produksi karena
diperlukan pengeluaran (cost)
untuk mendukung hal tersebut
sehingga diperoleh produksi yang
optimal.

Mengadopsi sistem sertifikasi halal pada UMK yang saat ini
berjalan, penyediaan dokter hewan/paramedis penanggung
jawab di TPH dapat disetarakan dengan Pendamping Halal.
dengan demikian memungkinkan seorang dokter hewan/
paramedis untuk dapat bertanggung jawab terhadap beberapa
TPH. Hal ini tentu harus didukung oleh suatu mekanisme sistem
kerja yang terstruktur yang memungkinkan sistem pengawasan,
kontrol dan pelaporan dapat dilakukan oleh dokter hewan/
paramedis tanpa harus hadir setiap jam operasional TPH.
Kunjungan oleh dokter hewan/paramedis dapat dilakukan secara
periodik dan bergiliran.
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Proses penyembelihan di beberapa RPH milik pemerintah sudah banyak
dilakukan oleh para Juleha baik itu pegawai UPTD atau paguyuban
Juleha yang ada di RPH tersebut. Namun di beberapa RPH, proses
pemotongan belum dilakukan oleh juru sembelih yang kompeten,
sehingga jaminan kehalalan proses pemotongan masih dipertanyakan. 


Untuk kompetensi juru sembelih halal sebagian besar baru pada tahap
mengetahui tata cara penyembelihan halal, harus ditingkatkan menjadi
level paham, terampil dan lulus sertifikasi. Juru sembelih halal memiliki
peran yang sangat penting dalam proses pemotongan, karena menjadi
titik kritis dalam penyediaan daging halal. Pada saat ini secara umum
SDM dengan kompetensi Juru sembelih dan butcher (tenaga pemotong
daging) disediakan oleh masing-masing pemilik sapi atau jagal sapi.
RPH Cibinong Bogor Jawa Barat adalah satu satunya RPH yang sudah
membentuk paguyuban para pedagang sapi atau koperasi, sehingga
juru sembelih halal yang tersertifikasi dapat disediakan sebagai petugas
khusus. Hal ini adalah sebagai salah satu cara jaminan kehalalan dimana
juru sembelih yang bertugas adalah juru sembelih terlatih dan paham
cara kerja sesuai persyaratan halal. 


Pemerintah daerah yang mempunyai perhatian penuh terhadap
perkembangan RPH antara lain Provinsi DKI Jakarta. Program relokasi
RPH dalam satu kawasan telah dilakukan untuk RPH-Unggas, saat ini
terdapat 5 lokasi RPH-U di DKI Jakarta. Program ini juga disertai dengan
program peningkatan kompetensi SDM yaitu sertifikasi juru sembelih
halal. Program sertifikasi juru sembelih halal untuk RPH-R dan RPH-U di
DKI Jakarta telah berlangsung sejak 2019 dan saat ini sudah mencapai
sekitar 230 orang melalui kerja sama Pusat Kajian Sain Halal IPB
University dan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi
DKI Jakarta.


Data jumlah juru sembelih halal tersertifikasi di Indonesia dapat dirujuk
ke BNSP sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi.
Posisi dan uraian pekerjaan yang jelas pada unit produksi akan
menghasilkan kinerja yang baik, seperti yang disampaikan pada
penelitian di samping berikut.
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Proses produksi

di RPH
akan sangat bergantung pada
ketersediaan sumber daya manusia
yang mempunyai kompetensi
sesuai tupoksi kerja. Kompetensi
yang
berhubungan
dengan
persyaratan halal adalah adanya
juru sembelih halal dan penyelia
halal.

Hasil penelitian

Tiya et al.
(2021) tentang kinerja SDM di RPH
kategori I dan II menyebutkan
bahwa angka efisiensi kinerja
karyawan pada RPH kategori I dan
II mendekati angka 1 yang berarti
karyawan dapat memanfaatkan
waktu kerja dengan efisien dan
memperlihatkan
kinerja (yang
berupa hasil kerja, keterampilan,
disiplin dan tanggung jawab)
dengan persentase cukup baik
yaitu pada RPH Kategori I (77.66 80.95 %) dan RPH Kategori II (81.68
-83.59 %).
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Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dalam operasional
RPH akan menghasilkan produktivitas yang baik. Posisi sebagai
dokter hewan, paramedis dan keurmaster merupakan posisi
kompetensi yang mensyaratkan pendidikan, sedangkan posisi juru
sembelih halal dan butcher lebih mengutamakan keahlian atau
pengalaman. Karyawan yang telah terpilih pada umumnya akan
mengikuti pembekalan atau pelatihan tentang kesejahteraan
hewan dan proses pemotongan.
Kegiatan peningkatan
kompetensi ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja secara
individu dan kelembagaan.


Permasalahan terkait dengan
sumber daya manusia ini menjadi

isu yang sangat kritis

terutama terkait kurangnya SDM
tersebut terutama pada RPH
pemerintah dan TPH dengan
kapasitas yang kecil.
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Permasalahan ini juga terjadi pada RPH pemerintah yang dikelola
oleh BUMD yang mengakibatkan peranan pemerintah dalam hal ini
dinas terkait menjadi sangat terbatas, sementara di sisi BUMD
belum memiliki kemampuan untuk memiliki personel tersebut
secara mandiri.
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4.2.2 Sistem Manajemen dan Budaya kerja


Salah satu permasalah besar yang terjadi di dalam RPH adalah tidak
berjalannya sistem manajemen dan belum benarnya budaya
kerja atau mental kerja dari pelaku usaha di RPH. Masalah
tersebut banyak terjadi di RPH yang dikelola pemerintah karena
biasanya RPH pemerintah menyerahkan kegiatan operasional
RPH kepada penjagal yang memang bukan pekerja yang digaji
oleh RPH. Berikut merupakan penjelasan terkait modernisasi RPH
melalui perbaikan sistem manajemen dan budaya kerja.

i

Sistem Manajemen RPH Halal

Sistem manajemen RPH Halal seharusnya perlu merujuk kepada SK
Mentan No. 413 Tahun 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan
Penanganan Daging Serta Ikutannya, Keputusan Kepala BPJPH No 57
tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, Standar Halal
Assurance System 23103 tentang Sistem Jaminan Halal di RPH, dan
SNI 99003 : 2018 tentang Pemotongan Halal pada Ruminansia. Codex
Alimentarius Commission (CAC 2004) mendeskripsikan Good
Slaughtering Practices sebagai seluruh praktik di RPH yang berkaitan
dengan kondisi dan tindakan yang dibutuhkan untuk menjamin
keamanan dan kelayakan pangan pada seluruh tahapan dalam rantai
pangan. Penerapan standar tersebut perlu dilakukan untuk
memberikan keterjaminan proses produksi daging halal yang dilakukan
oleh RPH. Selain itu penerapan Sistem jaminan halal juga perlu
dilakukan karena menjadi syarat dalam aplikasi sertifikasi halal pada
RPH.
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Untuk memastikan berjalannya
sistem jaminan halal di RPH,

perlu dilakukan
pengawasan.

Pengawasan sistem harus dimulai dari proses pembelian ternak hidup.
Dengan mengetahui kondisi kesehatan ternak hingga jenis pakan dan
perlakuan yang diberikan saat pemeliharaan akan memudahkan proses
traceability. Ketelusuran hingga ke proses budi daya diperlukan untuk
mengetahui pakan yang diberikan pada ternak, walaupun proses budi
daya tidak memerlukan sertifikasi halal, namun pakan yang diberikan
harus bebas babi dan najis.


Hal ini sangat berguna jika produsen akan melakukan ekspor ke UEA.
Pemeriksaan ante dan post mortem sebagai rangkaian proses
pemotongan adalah bagian dari fungsi pengawasan kesmavet di RPH,
maka keberadaan petugas dengan kompetensi dokter hewan atau
paramedik dan keurmaster menjadi penting. Selanjutnya petugas juru
sembelih halal dan penyelia halal adalah bagian terpenting dari suatu RPH
Halal. Alur proses pada gambar tersebut ditujukan untuk RPH yang
menghasilkan karkas hangat. Pada RPH yang memproduksi daging aging
atau daging beku, maka perlu tambahan SDM dengan kompetensi
butcher (tenaga ahli pemotong daging sesuai topografi karkas). Gambar
7 menunjukan alur proses pemotongan halal untuk ternak ruminansia
sesuai dengan SNI 99003:2018 tentang pemotongan hewan halal
ruminansia.
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Alur proses pemotongan halal di rumah potong hewan ruminansia, secara umum dapat dilihat dalam diagram berikut

Pembelian
hewan hidup

Transportasi
hewan hidup

Kedatangan
hewan

Penanganan sesaat
sebelum
penyembelihan*+

Pemeriksaan
antemortem+

Penyembelihan*+

Penanganan pasca penyembelihan
Karkas

Pengeluaran jeroan

Pengulitan

Jeroan

Kulit

Pegeluaran
darah*+

Pemisahan kepala & kaki bag. bawah
Kepala dan kaki bagian bawah

Darah
Buang

Dijual
Pemeriksaan postmortem
Karkas

Sehat

Karkas
segar
Dijual/
Didistribusikan

Pelayuan
dalam
suhu maks
4o C
selama 24
jam^

Jeroan

Tidak layak

Sehat

Tidak layak

Sehat

Tidak layak

Dimusnahkan

Dicuci

Dimusnahkan

Dijual/
didistribusikan

Dimusnahkan

Jeroan segar

Proses lebih lanjut
(deboning/cutting)
Produk segar dingin

Kepala dan kaki bag. bawah

Jeroan beku

Dijual/didistribusikan

Produk beku
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Gambar 7 Diagram alur

proses pemotongan
hewan ruminansia

Keterangan :
* Titik kritis kehalalan
+ Inspeksi
SNI 99003:2018

45

Pelaksanaan sistem jaminan halal di RPH lebih detail dijelaskan dalam praktik
Good Slaughtering Practice (GSP) di RPH Halal. Bentuk GSP yang disarankan
adalah sebagai berikut :





Model A:

Bed dressing system (Gambar 8)

Sistem pemotongan yang menerapkan aspek kesrawan pada saat
penyembelihan yaitu menggunakan alat fiksasi ternak (restraining box) untuk
merebahkan sehingga penyembelihan halal dapat dilakukan dengan sempurna.
Tubuh ternak yang sudah disembelih diletakan di atas alas/bed (cradle skinning)
agar karkas tidak langsung menyentuh lantai. Proses pengulitan dilakukan di
atas cradle. Selanjutnya karkas akan digantung untuk mengeluarkan offal/jeroan
hingga tahap pembagian karkas, pengeluaran organ dalam lebih mudah karena
mengikuti gaya gravitasi dan langsung masuk ke dalam wadah penampungan.
Karkas dalam bentuk perempat atau setengah karkas akan didistribusikan.

BASIC CRADLE
DRESSING SYSTEM

12
SCISSOR GRIP TO
HOLD TAIL TIP &
HAND PULL TAIL SKIN

7

2 1
4 5

8

10

6

11

13

14

ADJUST
HEIGHT

3

BOX
STUN

STICK THE
WEASEND

SLIDE ONTO
MOBILE CRADLE

FREE CHEEK HIDE,

HEAD OFF

(onto floor)

REMOVE HOCK
UDDER, PIZZLE REMOVA
OPEN FORE & HIND LEG
OPEN HIDE ALONG BELLY

DROP VISCERA

(onto floor)

CRADLE TASKS
FLANK & ROSETTE, SKIN
HIND SHAN
HIND LEGS & SILVERSID
OPEN BELLY WITH 100mm
STRAP, CHOP OR SAW
BRISKET

CARCASS SPLIT
INSECT

QUARTERING
OFF HOIST

MANUAL
TRANSFER TO
BONING RM.

INSERT SPREADER BA
HALF HOIS
TAIL (SKIN
ANUS (TIE
RUM
LEFT/HIDE OFF

Sumber : MLA (2012)
Gambar 8 Bed dressing system
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Model

B: Combined bed and rail dressing system

(Gambar 9)
Sistem

pemotongan

standar

dengan

menggunakan

alat

fiksasi

ternak.

Merupakan kombinasi penggunaan alas tubuh ternak (cradle skinning) setelah
proses penyembelihan

dan langsung ke penggantungan pada tahap

penyiapan karkas. Pemotongan kepala, kaki bagian bawah, pengulitan, hingga
pengeluaran organ dalam dilakukan saat tubuh ternak digantung.

Proses

membelah karkas, inspeksi, trim dan pembagian perempat karkas dilakukan
setelah karkas digantung. Pembagian tugas pada sistem ini sudah lebih jelas
sehingga faktor keamanan pangan dapat dikendalikan dengan baik. Karkas
tidak menyentuh lantai, kemungkinan kontaminasi dari isi saluran pencernaan
terhadap karkas dapat diminimalkan. Model ini memerlukan SDM yang
terampil

dan

memahami

proses

produksi,

oleh

karena

itu

diperlukan

peningkatan kapasitas kompetensi melalui pelatihan.


DROPPER

2 1

5

4

9

6

7

Y

RAIL

8

10

CUT
STRAP

J

11

AD UST
HEIGHT

PLATFORM

GUT INTO
TRUCK

HUB
HOCKS

13

14

3600

5000

3

SECOND
LEG

FULL RAIL
DRESSING S STEM

12

3300
3600

T


FIRS
LEG

CAN COMBINE THESE
TASKS AT LOW LEVEL
ONWARDS

UDDER &
PIZZLE

BOX
STUN

STICK THE
WEASEND
SHCAKLE

FREE CHEEK
HIDE

A


HEAD OFF

DRESS FIRST LEG, UDDER
& PIZZL
OPEN HID
INSERT SKI
SKIN LEG/RUMP & FLANK

DROP VISCER

DRESS SECOND
LE
DRESS RUMP/
FLANK

SKIN BRISKET
NECK AND FORE
LEG

CARCASS SPLIT

BACK OFF
HIDE SAW
BRISKET

CARCASS VISCERA
HEAD, HOCK

HI-LO TRIM

SCALE

QUARTERING

INSPECTOIN

Sumber : MLA (2012)
Gambar 9 Combined bed and rail dressing system
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ii

Budaya kerja (mental kerja)

Salah satu permasalah besar yang terjadi di
dalam RPH adalah tidak berjalannya sistem
manajemen karena budaya kerja atau
mental kerja yang buruk dari pelaku usaha
(penjagal) di RPH.

Sesuai dengan hasil pengamatan kondisi RPH di Indonesia yang telah
dibahas di bab sebelumnya, saat ini banyak RPH yang sebetulnya
sudah memiliki fasilitas yang layak dan SDM yang cukup namun
beroperasi tidak dengan menerapkan budaya kerja yang benar seperti
tidak disiplin, tidak hati-hati, dan tidak jujur. Perilaku tersebut pada
akhirnya membuat RPH tidak bisa memproduksi daging yang tidak
ASUH. 


Perubahan budaya kerja untuk RPH yang masih belum sesuai dengan
yang seharusnya perlu segera dimulai. Perubahan perilaku penjagal
harus dimulai dari komunitas peternak rakyat yang telah terkonsolidasi
dengan baik dan telah menjalankan bisnis kolektif berjamaah secara
profesional. Komunitas peternak lulusan SPR yang tergabung dalam
SASPRI (Solidaritas Alumni SPR Indonesia) merupakan komunitas yang
dapat diandalkan menjadi agen perubahan dalam industri RPH. Para
komunitas peternak SASPRI (penyedia ternak sapi hidup) disinergikan
dengan komunitas penjagal (penyedia daging sapi). Kedua komunitas
ini harus dibuat saling ketergantungan secara profesional dalam aspek
bisnis. Semua dilakukan secara transparan serta cash and carry. Tidak
ada hutang atau bayar di belakang hari. Praktik ini telah lama berjalan
dan sering kali peternak pada posisi dirugikan.
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Ada beberapa manfaat keuntungan bermitra dengan peternak SASPRI, yaitu:

Kondisi sapi relatif baik dan seragam karena perawatan dan
pemeliharaan dilakukan secara standar.

Populasi sapi yang terhimpun dalam keanggotaan SASPRI
terus meningkat.

Sikap

peternak

militan

dan

ini

mudah

untuk

diajak

berkolaborasi dalam kebaikan.

Tim

perguruan

tinggi

dan

pemerintah

kabupaten

terus

mendampingi.

Punya kemauan keras untuk berubah menuju ke arah yang
lebih baik .

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

49

RPH wajib memiliki seorang juru
sembelih halal yang memiliki
kompetensi tidak hanya dari
aspek syari’at Islam, namun juga
dari aspek teknis kesehatan
masyarakat
veteriner
dan
kesejahteraan hewan sehingga segala
persyaratan tentang pemotongan
dapat terpenuhi dengan baik.

Selain itu, Manajemen RPH juga wajib memiliki penyelia halal yang
bertugas untuk memastikan secara keseluruhan proses yang dilakukan
di RPH terjamin kesesuaiannya dengan standar sistem jaminan produk
halal. 


Saat ini prosedur teknis pemotongan hewan di RPH dan TPH terutama
milik pemerintah masih sangat beragam. Meskipun SOP ada namun
dalam pelaksanaannya tidak dijalankan terutama pada RPH dan TPH
yang operasionalnya dilakukan oleh masing-masing Tim jagal. Setiap
kelompok tim jagal tersebut memiliki tata cara masing-masing yang
bisa jadi tidak sesuai dengan SOP yang ada. Saat ini baru ada
beberapa RPH pemerintah yang menggunakan sistem pekerja melalui
paguyuban, sebagai contoh RPH Cibinong. Melalui sistem ini maka
tidak ada lagi tim jagal yang bekerja sesuai prosedur mereka sendiri
melainkan tim paguyuban yang bekerja sesuai dengan SOP RPH.


Keberadaan RPH sebagai unit layanan umum di Indonesia sangat
bergantung kepada preferensi konsumen daging. Sebagian besar
konsumen menghendaki daging segar atau daging panas, istilah yang
ditujukan untuk daging yang tidak melalui proses pelayuan dingin. 



Karakteristik konsumen ini
menyebabkan hampir 90

persen RPH atau TPH

melakukan proses pemotongan pada
malam hingga dini hari,
selanjutnya daging dan produk lainnya
didistribusikan ke pasar untuk dijual
pagi harinya.
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Aktivitas RPH tipe ini dijalankan oleh karyawan tidak tetap atau
karyawan dari para pemilik daging (jagal). Proses produksi daging
dimana pegawai bukan pegawai RPH cukup rawan dalam hal standar
produk yang dihasilkan. Idealnya seluruh pegawai di semua lini
produksi daging di RPH adalah pegawai tetap di RPH tersebut,
sehingga aspek pengawasan akan lebih mudah dilakukan, dan jaminan
kehalalan produk serta hygiene produk lebih terjamin.
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4.2.3

Pemenuhan Persyaratan Fisik di RPH Halal

Perancangan bangunan RPH sebaiknya mengikuti standar yang telah
ditentukan dan memiliki peralatan standar. Selain itu. Desain bangunan
fisik RPH harus memastikan proses produksi berjalan secara efektif
dan

efisien.

Peralatan

dasar

untuk

kelengkapan

RPH

Halal

harus

tersedia sehingga akan membantu para karyawan untuk menghasilkan
produk yang memenuhi persyaratan halal dan thoyyib.  



Persyaratan fisik RPH-R dan Unit Penanganan Daging merujuk pada
Peraturan Menteri Pertanian No.13/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang
Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan
Daging

(Meat

masyarakat

Cutting

(public

Plant).

service)

RPH

dalam

merupakan

penyediaan

unit

daging

pelayanan

yang

aman,

sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta berfungsi sebagai sarana untuk
melaksanakan:


Pemotongan

hewan

secara

benar,

(sesuai

dengan

persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan
hewan dan syariah agama);


Pemeriksaan
mortem

kesehatan

inspection)

(post-mortem

dan

hewan

sebelum

pemeriksaan

inspection)

untuk

dipotong

karkas,

mencegah

dan

(antejeroan

penularan

penyakit zoonotik ke manusia;


Pemantauan
yang

dan

ditemukan

surveilans
pada

penyakit

hewan

pemeriksaan

dan

zoonosis

ante-mortem

dan

pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, pengendalian,
dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis
di daerah asal hewan.
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Persyaratan

tentang
bangunan dan peralatan terdapat
pada
SNI
2001-6159-1999
tentang RPH dan Permentan
No.13/2010. Menurut Permentan
tersebut,
berdasarkan
kelengkapan fasilitas proses
pelayuan (aging) karkas, suatu
RPH/Unit Penanganan Daging
dibedakan jadi 2 kategori yaitu:

Kategori I
Usaha pemotongan hewan di RPH
tanpa fasilitas pelayuan karkas,
untuk menghasilkan karkas hangat

Kategori II
Usaha pemotongan hewan di RPH
dengan fasilitas pelayuan karkas,
untuk menghasilkan karkas dingin
(chilled) dan/atau beku (frozen).
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Sebagai unit layanan masyarakat untuk penyediaan daging yang
aman, sehat, utuh dan halal maka suatu RPH harus memenuhi
persyaratan teknis berupa fisik bangunan & peralatan. 



Merujuk pada kategori tersebut, RPH kategori II jumlahnya sangat
sedikit dan dikelola sebagai badan usaha berupa Perseroan
Terbatas (PT). Segmen pasar dari produk daging dingin dan beku
adalah konsumen khusus (hotel, restoran dan katering) yang
menginginkan kriteria kualitas daging tertentu. Pada RPH kategori
II ini pemenuhan persyaratan halal dan keamanan pangan sudah
dilaksanakan dengan baik, sehingga yang diperlukan disini adalah
program monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi,
sebagian besar kondisi RPH di Indonesia hingga saat ini cukup
memprihatinkan dan tidak/belum memenuhi persyaratan teknis
sehingga perlu dilakukan penataan RPH melalui upaya relokasi,
renovasi ataupun rehabilitasi.


Tawaf et al. (2013) menemukan hanya 20 % RPH termasuk
kategori layak secara teknis (dari 20 buah RPH di Pulau Jawa dan
Nusa Tenggara yang diamati) sementara sisanya masih di bawah
standar kelayakan teknis. Pemenuhan persyaratan fisik RPH ini
adalah sebagai prasyarat untuk memenuhi standar hygiene sanitasi
yang tertuang dalam Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang
Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.
Jumlah RPH-R dan RPH-U yang memiliki NKV hingga saat ini masih
sedikit, sehingga upaya sosialisasi dan edukasi perlu terus dilakukan
oleh berbagai tingkat stakeholder.
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Prinsip dasar suatu
utama RPH terdiri atas:

bangunan

Daerah Kotor
Tempat
pemingsanan
(jika
menggunakan metode stunning),
pemotongan dan pengeluaran darah,
tempat
penyelesaian
proses
penyembelihan, ruang jeroan, ruang
kepala & kaki, tempat pemeriksaan
postmortem.

Daerah Bersih
Tempat penimbangan karkas, tempat
keluar karkas, ruang pelayuan,
pembekuan, pembagian karkas dan
pengemasan daging.


No

Pemisahan daerah kotor dan bersih merupakan salah satu aspek
yang sangat penting untuk menunjang produk daging yang dihasilkan
memenuhi standar hygiene. Namun tidak jarang bangunan RPH/TPH
yang ada belum memiliki daerah kotor dan bersih, biasanya bangunan
RPH/TPH hanya berupa pelataran, lantai dari semen tanpa dinding
pembatas, penerangan secukupnya, sumber air yang tidak memenuhi
baku mutu dan tidak ada pengelolaan limbah, sehingga dari sisi
hygiene sanitasi masih sangat kurang. Proses pengulitan dan
pemisahan daging dari karkas dilakukan di lantai (tidak digantung)
sehingga resiko tercemar semakin tinggi. Baru sedikit RPH/TPH yang
memahami konsep ruang kotor dan ruang bersih. Kondisi ini sangat
memprihatinkan karena produk daging yang dihasilkan rawan dengan
kontaminasi yang beresiko menyebabkan gangguan kesehatan bagi
manusia. Selain halal, RPH juga harus menjamin produk yang dihasilkan
memenuhi kriteria Aman dan Sehat. 


Selain itu RPH Halal juga perlu dilengkapi fasilitas peralatan yang
memadai. Beberapa fasilitas peralatan utama yang harus tersedia pada
RPH Halal adalah sebagai berikut (Tabel 5).

Jenis Peralatan

Fungsi

1

Rampa (cattle ramp)

Fasilitas turun ternak (unloading ternak)

2

Restraining box	


Box untuk fiksasi ternak agar dapat direbahkan
dengan meminimalkan stress dan memudahkan
posisi menyembelih. alat fiksasi yang ideal sebaiknya
dilengkapi penahan kepala dan leher

3

Cradle skinning (alas
tubuh)

Alas untuk tubuh ternak yang sudah mati supaya
posisi tubuh tidak menyentuh lantai untuk
mengurangi kontaminasi, dapat digunakan saat
menguliti, mengeluarkan offal dan

4

Hoist

Alat untuk mengangkat karkas dan menggantungkan
pada rel untuk proses lebih lanjut

5

Pisau sembelih dan
alat pengasah pisau

Tersedia pisau yang bentuk dan ukurannya sesuai
syarat standar pisau sembelih

6

Timbangan
sapi
hidup dan karkas

Penimbangan ternak sebelum pemotongan dan
penimbangan karkas

Tabel 5 Daftar Peralatan Standar
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Selain itu, unit produksi pemotongan hewan akan menghasilkan
limbah cair dan padat pada setiap tahap prosesnya sehingga perlu
dibuat unit pengolahan limbah. Limbah rumah pemotongan hewan
pada umumnya mengandung larutan darah, protein, lemak dan
padatan tersuspensi yang menyebabkan beban bahan organik
tinggi yang dapat mencemari sungai dan badan air (Kundu et al.
2013). Beberapa alternatif metode pengolahan limbah padat dan
limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di
unit produksi RPH terdapat pada Lampiran 3.

4.3 Perkembangan modernisasi
rumah potong hewan di luar
negeri.
Australia sudah sejak lama mempunyai RPH dedicated halal sesuai
sistem jaminan halal yang diminta oleh pemerintah Indonesia.
Komitmen pemerintah Australia dalam menghasilkan produk halal
dari RPH ditunjukkan oleh regulasi pemerintah dan dilaksanakan
oleh para stakeholder. Hampir semua negara bagian di Australia
memiliki RPH modern dengan kapasitas ribuan dan dilengkapi
teknologi proses pemotongan yang memenuhi persyaratan
kesejahteraan hewan, keamanan pangan dan persyaratan halal.
Impor produk RPH dari Australia ke Indonesia dan negara muslim
lainnya yang mendorong proses sertifikasi halal di RPH
diimplementasikan dengan baik.


Malaysia sebagai negara muslim juga sudah mengembangkan RPH
modern halal untuk memenuhi kebutuhan daging halal dalam
negeri. Pada tahun 2009 melalui Malaysian Protocol for the Halal
Meat & Poultry Production pemerintah Malaysia hadir membuat
regulasi proses produksi halal. Setiap fasilitas harus mengikuti
serangkaian prosedur ketat yang disebut Pedoman Umum Makanan
Halal : produksi, persiapan, penanganan dan penyimpanan (MS
1500:2009 Halal Food - Production, preparation, handling and
storage - General guidelines 2 ed.).
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Menurut AnsarComp. (2020)
hingga saat ini, ada 154 perusahaan
dan 156 rumah potong hewan
terakreditasi halal di seluruh Malaysia.
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4.4 Strategi

modernisasi

rumah

potong hewan halal

Untuk

mewujudkan

RPH

(Rumah

Potong

Hewan) yang ada saat ini menuju RPH halal
yang modern, perlu dilakukan pembenahan
seluruh

infrastruktur

infrastruktur

fisik

pendukung

maupun

baik

infrastruktur

kelembagaan.

Pembenahan

ini

melibatkan

banyak

stakeholder

mulai

dari

Pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat pengguna produk RPH
halal.

Banyaknya infrastruktur yang perlu dibenahi, serta banyaknya

stakeholder

(aktor)

yang

terlibat,

memerlukan

skala

prioritas

agar

strategi modernisasi RPH halal menjadi efektif.



Dalam

kajian

ini

digunakan

metode

AHP

(Analytical

Hierarchy

Process) untuk menentukan skala prioritas strategi modernisasi RPH
halal.

Analisis

Responden
Peternakan,
Indonesia),

AHP

AHP

berbasiskan

ada

Pemilik
peneliti

15

yang

RPH,

YLKI

serta

pada

stakeholder

meliputi

perwakilan

(Yayasan

akademisi.

judgement.
dari

Dinas

Lembaga

Konsumen

Responden

ditetapkan

berdasarkan pemahamannya terhadap kriteria modernisasi RPH halal.


Hierarki kriteria strategi modernisasi RPH halal disusun dengan empat

Prinsip

level seperti ditunjukkan pada Gambar 10.

adalah

tingkatan

(level)

paling

tinggi

sampai

Hierarki disusun mulai dari

paling

rendah.

Tingkatan

tingkat

alternatif strategi (level 1).

pengaruh

pendapat
geometrik

yang
dari

menggunakan
prioritas

dari

dikeluarkan
setiap

nilai

excel. Analisis
faktor

dan

oleh

Saaty

responden
ini

(1993).

yang

digunakan

aktor

yang

Nilai

rata-rata

dibandingkan

untuk

diolah

menginterpretasi

mempengaruhi

lainnya

dalam

membandingkan

berpasangan

tertinggi merupakan fokus (level 4), disusul oleh faktor, aktor dan
Nilai yang diberikan berada dalam skala

penilaian

(pairwise

kepentingan
satu
yang

tingkatan

elemen
berada
(level)

AHP

secara

comparisons)
atau

tingkat

dengan

elemen

dalam

satu

berdasarkan

pertimbangan tertentu.

strategi

modernisasi RPH halal prioritas (level 4).
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Alternatif strategi yang diusulkan, aktor dan faktor yang
dipertimbangkan dalam analisis AHP diperoleh dari hasil FGD
dan studi literatur. Literatur yang menjadi rujukan diantaranya
kajian tentang strategi mendorong sertifikasi (Purnomo et al.
2011), serta kajian faktor yang mempengaruhi sertifikasi
(Fajriani & Wiliasih 2018). Dari hasil hasil FGD dan studi
literatur diperoleh alternatif strategi, aktor dan faktor masingmasing 5. 


Pada level 1, alternatif strategi yaitu: sertifikasi halal RPH dan
retail; Revitalisasi RPH melalui pembiayaan syariah; pelatihan
JULEHA (juru sembelih halal) dan SDM (sumber daya manusia)
RPH; pendampingan dan pembinaan; serta edukasi konsumen.


Level 2 yaitu aktor terdiri dari DKPP (Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan)/Dinas yang membidangi ; MUI (Majelis Ulama
Indonesia); Perbankan syariah; Lembaga Pelatihan; dan RPH/
Asosiasi.  


Level 3 adalah faktor yang dipertimbangkan dalam
pelaksanaan modernisasi RPH halal yaitu: Kualitas SDM RPH
Kelengkapan fasilitas RPH, Skala pemotongan, SDM
monitoring dan evaluasi RPH Halal; dan biaya RPH halal yang
kompetitif. 


Level 4 adalah fokus (sasaran/goal) yaitu strategi prioritas
berdasarkan nilai bobot yang diberikan oleh responden.
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RPH Modern dan Halal

Goal

Faktor

Kualitas

Kelengkapan

Skala

SDM RPH

fasilitas RPH

pemotongan

Lembaga
Aktor

MUI

Pelatihan RPH

SDM
Monitoring
Evaluasi

Biaya RPH
kompetitif

Perbankan

DKPP


RPH/


Syariah

(Dinas)

Asosiasi

Pelatihan

Sertifikasi

Revitalisasi

Alternatif

Juleha dan

halal RPH dan

RPH

Strategi

SDM

retail

Pembiayaan

Pendampingan

Edukasi
Konsumen

Gambar 10 Diagram hierarki AHP strategi modernisasi RPH halal

Hasil pengisian kuesioner matriks perbandingan berpasangan
yang

disampaikan

kepada

stakeholder,

kemudian

diolah

dengan excel. Hasil analisis AHP adalah bobot pada setiap level
dari hierarki.

Bobot dan prioritas yang dianalisis adalah hasil

kombinasi (combined) dari pendapat para stakeholder pada
setiap

matriks

berpasangan.

Gambar

11

sampai

13

menunjukkan urutan bobot kriteria strategi modernisasi RPH
halal

(faktor

consistency

dan
ratio

aktor)
(CR),

serta

alternatif

seluruhnya

di

strategi.

bawah

10

Nilai

persen

sehingga memenuhi persyaratan seperti yang dikemukakan
oleh Saaty (1994). Artinya ada kekonsistenan penilaian yang
dilakukan

oleh

responden

terhadap

kriteria

strategi

modernisasi RPH halal.
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Bobot kriteria faktor yang mempengaruhi
Pada Gambar 11, ditampilkan

Kualitas SDM RPH


hasil analisis AHP kriteria faktor
(level 3). Kriteria faktor
berdasarkan hasil FGD dan indepth interview adalah

SDM monitoring dan
evaluasi RPH Halal


Kelengkapan fasilitas RPH

Skala pemotongan

Biaya RPH
kompetitif.

Bobot nilai berdasarkan hasil analisis adalah 0.39 untuk kualitas SDM
RPH; 0.19 untuk kelengkapan fasilitas RPH; 0.1 untuk skala
pemotongan; 0.25 SDM monitoring dan evaluasi RPH Halal; serta
0.07 biaya RPH kompetitif.
Kualitas SDM RPH merupakan faktor utama (bobot tertinggi) dalam
menentukan strategi modernisasi RPH halal. Tertinggi kedua adalah
SDM monitoring dan evaluasi RPH halal. Sebagian besar RPH yang
ada saat ini fungsinya baru sebagai penyedia tempat untuk
memotong. RPH menyediakan tempat pemotongan dan air.
Pegawai yang berada di bawah RPH fungsinya hanya sebagai
paramedis/keurmaster, cleaning service dan petugas keamanan.
Juru sembelih dan penangan karkas dibawa oleh masing-masing
pedagang sapi/daging yang akan memotong sapinya. Tidak semua
juru sembelih memiliki sertifikat pernah mengikuti pelatihan
sebagai JULEHA.

Biaya RPH kompetitif

0.07

SDM Monitoring dan EValuasi RPH Halal
Skala Pemotongan
Kelengkapan fasilitas RPH

0.25
0.10
0.19

Kualitas SDM RPH

0.39
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Gambar 11 Prioritas kriteria faktor dari hasil AHP
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Hasil pemantauan di dua RPH yang dikunjungi (Malang dan Padang),
beberapa sapi dipotong tidak sesuai dengan SOP (Standard Operational
Procedure) halal, yaitu dengan penyembelihan di atas jakun karena faktor
teknis, atau jauh ke belakang. Juru sembelih berafiliasi dengan pedagang
daging atau pemilik sapi sehingga tidak bisa secara independent
melakukan pekerjaannya. 


Lokasi sayatan pemotongan yang jauh ke depan, tidak sesuai dengan SOP
halal karena tidak memotong hulqum/trachea / jalan nafas dan mari’/
esophagus/jalan makanan. Kedua saluran ini menjadi persyaratan halal
wajib dipotong terutama di Indonesia yang menganut mazhab Syafi'iyah.
Lokasi sayatan yang terlalu jauh ke belakang leher, meningkatkan peluang
risiko terjadinya false aneurysm/tersumbatnya aliran darah sehingga akan
memperlama kematian yang berakibat pada pelanggaran kesejahteraan
hewan dan penurunan kualitas daging akibat pengeluaran darah yang
tidak sempurna, dibandingkan pemotongan sesuai SOP halal. 



Modernisasi RPH halal menuntut peningkatan SDM RPH yang lebih
berkualitas, karena RPH merupakan titik kritis kehalalan daging yang
dihasilkan. Terutama SDM untuk JULEHA dan penyelia halal. SDM
monitoring dan evaluasi RPH Halal memiliki bobot tertinggi kedua, faktor
yang harus dipertimbangkan untuk modernisasi RPH halal. Peluang
terjadinya penyimpangan dari SNI RPH & Permentan No.13 /2010, bisa
diminimalkan melalui monitoring dan evaluasi RPH halal. Monitoring dan
evaluasi RPH halal termasuk di dalamnya SOP pemotongan halal dan
Penyelia halal. Monitoring pemotongan halal selama ini dilakukan oleh
pengawas RPH yang merupakan pegawai dinas yang membidangi.
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Juru

sembelih

yang
berafiliasi dengan pedagang
daging, akan memotong jauh ke
belakang dari lokasi yang
seharusnya karena dia akan
mendapatkan bagian keuntungan
dari hasil penjualan daging kepala
yang
menjadi
lebih
besar.
Sedangkan juru sembelih yang
berafiliasi dengan pedagang sapi
maka dia akan memotong
sedekat mungkin dengan kepala
karena akan mendapatkan bagian
keuntungan dengan meningkatnya
bobot karkas yang dihasilkan.

Menurut
SNI RPH &
Permentan no.13 /2, jumlah
JULEHA tiap RPH disesuaikan
dengan jumlah pemotongan ternak
per hari (Tabel 6).
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Namun demikian, dengan keterbatasan jumlah tenaga, serta
sistem kerja RPH yang beroperasi pada malam hari,
menyebabkan proses pengawasan di RPH tidak dilakukan secara
rutin. Bahkan pada beberapa daerah, pengawasan hanya
dilakukan sebagai program insidentil, yaitu pada bulan-bulan
tertentu ketika pemotongan tinggi (hari Idul Fitri dan Idul Adha),
serta jika ada kebutuhan seperti pada saat ada audit halal
maupun audit fasilitas. Pada kasus RPH Malang, pengawasan
RPH bahkan menjadi sangat serius ketika status RPH yang berada
di bawah perusahaan daerah sehingga peran pengawasan dari
dinas menjadi sangat longgar karena petugas dinas tidak boleh
menjadi bagian dari personel RPH. Dengan demikian ini
memerlukan perubahan perangkat peraturan daerah yang
memungkinkan petugas dinas untuk bertugas secara penuh di
RPH.

Tabel 6 Jumlah JULEHA berdasarkan jumlah pemotongan (SNI
99003 2018)
Ruminansia Besar
(Sapi/Kerbau)
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Ruminansia Kecil
(kambing/Domba)

Pemotongan
(ek/hari)

JULEHA
(orang)

Pemotongan
(ek/hari)

JULEHA
(orang)

50

2

100

2

51-100

3

101-200

2

101-100

4

201-300

3
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Pembobotan Kriteria Aktor
Berdasarkan Gambar 12 hasil
analisis AHP kriteria aktor yang
merupakan kriteria (level 2), yaitu :

Dinas Peternakan


Lembaga Pelatihan


RPH/Asosiasi

MUI (Majelis Ulama
Indonesia)

Perbankan syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan merupakan aktor utama dalam modernisasi RPH halal
dengan bobot 0.4, kemudian diikuti oleh MUI (0.29) dan Lembaga
pelatihan (0.15). RPH/asosiasi serta perbankan syariah, bobotnya
paling kecil dengan nilai hampir sama yaitu 0.09 dan 0.08.
Penjaminan halal sebuah RPH dilakukan oleh lembaga yang
berwenang melakukan sertifikasi halal yaitu MUI. Peran MUI selaras
dengan monitoring dan evaluasi RPH yang juga merupakan faktor
penting dalam modernisasi RPH .

RPH/Asosiasi

0.9

Lembaga Pelatihan
Perbankan

0.15
0.8

MUI

0.29

Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan

0.40
0.00 0.05

0.10 0.15

0.20 0.25

0.30

0.35 0.40

0.45

Gambar 12 Prioritas kriteria aktor dari hasil AHP
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Pembobotan kriteria input hasil AHP
Ada lima alternatif strategi

Sertifikasi halal RPH dan retail


modernisasi RPH halal, yaitu :

Revitalisasi RPH melalui pembiayaan syariah

Pelatihan JULEHA dan SDM RPH

Pendampingan dan pembinaan

Edukasi konsumen

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa strategi
modernisasi RPH halal, prioritas utamanya
adalah Sertifikasi halal RPH dan retail (bobot
0.46). Prioritas kedua pelatihan JULEHA dan
SDM RPH dengan bobot 0.22 (Gambar 13).
Kedua kebijakan ini saling melengkapi satu
sama lain, karena untuk melakukan sertifikasi
RPH, diperlukan JULEHA di tiap RPH.

Edukasi Konsumen

Revitalisasi RPH melalui pembiayaan syariah serta pendampingan
dan pembinaan menurut responden AHP dinilai kurang prioritas,
dengan bobot masing-masing 0.11. Sedangkan bobot terkecil
adalah edukasi konsumen (0.09). Meskipun bukan prioritas utama,
namun dalam jangka panjang revitalisasi RPH menuju RPH modern
perlu dilakukan, sesuai dengan hasil analisis IPA (important
performance analysis) yang dibahas pada sub bab berikutnya.
Demikian juga edukasi konsumen perlu dilakukan. Hasil kajian
Pradityo & Kusumastuti (2010) pemahaman tentang sertifikat halal
menentukan pilihan merek produk.

0.9

Pendampingan dan pembinaan

0.11

Pelatihan JULEHA dan SDM RPH

0.22

Revitalisasi RPH melalui pembiayaan syariah

0.11

Sertifikasi halal RPH dan retail

0.46
0.00 0.05

0.10 0.15

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Gambar 13 Prioritas kebijakan dari hasil AHP
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4.4.1 Tracing halal daging

Jaminan kehalalan daging sapi dimulai dari peternak hingga ke tangan konsumen

Peternakan sapi potong 90% dilakukan oleh peternak rakyat skala

daging (Gambar 14). Di tingkat peternak sapi tidak diberi pakan yang mengandung

kecil. Peternak secara individu tidak mungkin melakukan sertifikasi,

unsur haram, terutama pada sapi penggemukan.

karena biaya proses sertifikasi menjadi mahal. Kerja sama peternak di

Darah dan tulang babi bisa

dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak untuk memacu pertumbuhan.

bawah

Menurut hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda

mempermudah peternak melakukan sertifikasi. Dalam satu kawasan

kelembagaan SPR

(Sekolah

Peternakan

Rakyat),

dapat

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan

cukup dengan satu sertifikat, sehingga biayanya menjadi jauh lebih

mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan

murah. Melalui SPR juga mempermudah melakukan tracing daging

hasil penjualannya.” (HR Abu Daud). Berdasarkan hadis tersebut, maka sengaja

halal.

menggunakan darah/tulang babi untuk pakan, hukumnya haram.

Gambar 14 Tracing halal daging mentah

MUI : Sertifikasi halal Peternak, RPH, dan Retail

Sertifikasi
sapi hidup

Peternak
(pemeliharaan,
pakan
Pedagang
(pengangkut
an, pakan)

SPR : Edukasi Peternak

Sertifikasi
RPH

Handling sap
Penyembelihan
(Juleha
dressing,
eviceration,
Transportasi
dagin
Penyelia halal

Sertifikasi
retail

Handling
dagin
Displa
Cutting

DKPP dan Asosiasi RPH :

DKPP : Pendampingan retail

Pendampingan RPH

dan edukasi konsumen
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Di level RPH, jaminan halal tidak hanya saat
proses penanganan ternak sebelum dipotong hingga
pengiriman ke retail, tetapi juga ada tracing asal sapi
hidup. Dengan demikian daging yang dihasilkan
dapat dijamin kehalalanya. Faktor yang ikut
menentukan kehalalan adalah faktor transportasi
daging dari RPH ke retail/pasar. Sampai saat ini
masih sangat sedikit RPH atau pelaku usaha di RPH
yang memiliki kendaraan khusus yang didesain dan
didedikasikan hanya untuk mengangkut daging.
Begitu juga di level retail, jaminan halal bisa dengan
memberikan sertifikat, atau surat keterangan asal
daging. Hasil in-depth interview di Malang, RPH
akan melakukan pemasangan stiker pada toko/kios
pengecer daging, sebagai informasi kepada
konsumen bahwa daging yang dijual berasal dari
RPH halal.
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4.4.2 Analisa kebutuhan dan percepatan sertifikasi
rumah potong hewan halal
Modernisasi RPH halal dilakukan melalui upgrade RPH (konvensional) yang ada
saat ini (existing) menjadi RPH halal yang modern. Analisis kebutuhan untuk
upgrade RPH dilakukan dengan metode IPA (Importance Performance Analysis).
Importance-Performance Analysis (IPA) digunakan untuk memetakan hubungan
antara kinerja stakeholder dengan tingkat kepentingan masing-masing atribut
stakeholder serta bagaimana kesenjangan antara kinerja stakeholder dengan
kepentingan dari atribut-atribut tersebut terkait dengan RPH halal yang modern.
Kinerja dinilai menggunakan skala 1 sampai 5 (sangat buruk hingga sangat baik).
Demikian juga dengan tingkat kepentingan, dari 1 (sangat tidak penting) hingga 5
(sangat penting). IPA merupakan alat analisis yang efektif ketika digunakan untuk
mengidentifikasi kebutuhan percepatan sertifikasi, karena menekankan atribut
RPH halal penting yang perlu ditingkatkan kinerjanya. 


Stakeholder yang dianalisis menggunakan IPA adalah pemerintah sebagai
regulator serta RPH sebagai pelaku. Pemerintah menyediakan infrastruktur
kelembagaan dalam bentuk peraturan perundangan serta lembaga sertifikasi
halal. Peraturan perundangan diperlukan untuk mendorong setiap RPH
melakukan sertifikasi. Lembaga sertifikasi berperan sebagai penjamin kehalalan
RPH. Sementara dari pihak RPH, menyiapkan infrastruktur serta SDM yang
diperlukan untuk mewujudkan RPH halal yang modern.


i

Percepatan sertifikasi halal dari sisi Kelembagaan

Berdasarkan studi literatur dan hasil FGD diperoleh tujuh atribut kelembagaan
untuk mendukung modernisasi RPH halal. Kinerja tiap atribut berdasarkan
penilaian responden ahli seperti ditampilkan pada Tabel 7. Secara keseluruhan
nilai kinerjanya baru mencapai 73.4% dari tingkat kepentingan.
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Tabel 7 Kinerja kelembagaan pendukung modernisasi RPH halal
No

Atribut

Kinerja

Kepentingan

Capaian(%)

1

Keberadaan kebijakan untuk mendorong RPH halal

3.8

4.5

83.8

2

Kemudahan perizinan mendapatkan sertifikasi RPH

3.5

4.4

78.8

3

Kontinuitas Pelaksanaan monitoring & evaluasi RPH
halal

3.1

4.3

70.8

4

Kualitas Pelaksanaan monitoring & evaluasi RPH
halal

3.0

4.3

69.2

5

Keberadaan prosedur standar operasional (SOP)/
panduan Proses Pemotongan Halal

3.4

4.5

75.0

6

Keberadaan prosedur standar operasional (SOP)/
panduan Proses Sistem Jaminan Halal di RPH

2.9

4.5

65.7

7

Keterlibatan asosiasi dalam mendukung RPH halal

3.1

4.3

70.8

Rata-rata

73.4

Hasil analisis IPA kelembagaan ditunjukkan pada Gambar 15. Atribut
prioritas utama untuk diperbaiki yaitu atribut yang dianggap sangat
penting, tetapi kinerja kelembagaannya masih dinilai kurang, sehingga
capaiannya rendah. Jika dilihat dari kuadran IPA (Gambar 15), atribut
kelembagaan yang menjadi prioritas untuk percepatan sertifikasi
adalah atribut yang berada di kuadran I. Atribut yang capaiannya
terkecil (Tabel 7) dan berada pada kuadran I (Gambar 15) adalah atribut
“Keberadaan prosedur standar operasional (SOP)/panduan Proses
Sistem Jaminan Halal di RPH”. 


Sehingga masih ada pelanggaran, seperti operator stunning yang
bekerja tidak sesuai manual alat, memotong sapi pada di atas jakun,
atau terlalu ke bawah. Adanya ketidak seragaman SOP yang ada di
antara beberapa RPH dan TPH, menyebabkan pelaksanaan SOP
tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan pada saat satu
RPH menegakkan SOP tersebut, maka para pelaku pemotongan
kemudian pindah ke RPH/TPH yang tidak menerapkan SOP sehingga
mereka bisa melakukan pemotongan sesuai dengan keinginannya
masing-masing.
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Dari hasil FGD terungkap saat

ini belum ada prosedur standar
operasional (SOP)/panduan Proses
Sistem Jaminan Halal di RPH
terutama pada titik titik kritis
kehalalan.
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Gambar 15 Hasil analisis IPA kelembagaan
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4.55
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III
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3.0

3.2

3.4
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Kinerja

Percepatan sertifikasi halal pada RPH

ii

konvensional eksisting

Dari hasil FGD dan studi literatur, diidentifikasi ada 3 kategori RPH eksisting,

yaitu

RPH

dengan

komersial,

tempat

RPH

pemerintah

pemotongan

dan

hewan TPH).

RPH

individu

Masing-masing

(atau

dikenal

kategori

RPH

tersebut dianalisis secara terpisah, sesuai dengan fasilitas dan infrastruktur

yang dimiliki RPH. Masing-masing kategori RPH menghadapi permasalahan

yang berbeda sehingga memerlukan strategi percepatan sertifikasi yang

berbeda. Atribut halal pada RPH eksisting berdasarkan hasil FGD dan studi

literatur ada 10. 





Capaian kinerja atribut halal untuk masing-masing kategori RPH disajikan

pada Tabel 8, 9 dan 10. Oleh karena itu dalam rangka modernisasi RPH halal

di

level

nasional,

rata-rata

RPH

RPH

individu

pemerintah

menjadi

maupun

prioritas

RPH

utama.

komersial

Capaian

sudah

di

kinerja

atas

75%.

Namun kinerja atribut halal kedua kategori RPH ini tetap perlu ditingkatkan

agar bisa mendekati (mencapai) 100%.

Capaian
pada

RPH

paling

rendah

individu

(rata-rata

67.8%), kemudian RPH pemerintah

(rata-rata

78.5%)

dan

tertinggi

RPH komersial (rata-rata 88%).

Strategi untuk percepatan masing-

masing kategori RPH berdasarkan hasil analisis IPA, diuraikan pada sub bab

berikut ini.
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RPH Individu
Hasil analisis IPA atribut RPH halal pada RPH individu
ditunjukkan pada Tabel 8. Atribut prioritas utama untuk
diperbaiki yaitu atribut yang dianggap sangat penting, tetapi
kinerjanya dinilai kurang (atau capaian rendah). Jika dilihat
dari kuadran IPA (Gambar 16), atribut RPH halal yang menjadi
prioritas untuk percepatan sertifikasi adalah atribut yang
berada di kuadran I. Atribut yang capaiannya terkecil (Tabel 8)
dan berada pada kuadran I (Gambar 16) adalah atribut
“Higienitas proses pemotongan karkas (butchering)” dan
“Keberadaan Penyelia Halal”.

RPH individu umumnya beroperasi pada skala
kecil, pada bangunan RPH yang seadanya. Untuk
meng-upgrade RPH individu yang ada saat ini
menjadi RPH halal modern, diperlukan tambahan
biaya investasi yang relatif besar. Skala
pemotongan yang relatif kecil juga tidak dapat
mencapai BEP (break even point). Strategi yang
bisa dilakukan adalah dengan melakukan merger,
baik merger antar RPH individu, atau merger RPH
individu dengan RPH pemerintah.

Tabel 8 Kinerja RPH individu terhadap kehalalan produk

No

Atribut

Kinerja

Kepentingan

Capaian(%)

1

Kelengkapan fasilitas handling hewan sebelum
dipotong

2.9

4.5

64.6

2

Kelengkapan fasilitas proses pemotongan

2.9

4.3

67.6

3

Higenietas proses
(butchering)

2.7

4.3

63.6

4

Kecukupan ruangan untuk mendukung halal

2.8

4.2

66.3

5

Penanganan ternak (handling) (saat datang hingga
pemotongan)

2.9

4.5

64.0

6

Pemahaman pemotongan dan penanganan Halal

3.1

4.4

69.9

7

Keberadaan Juru Sembelih Halal yang bersertifikat

2.8

4.3

66.7

8

Keberadaan Penyelia Halal

2.8

4.3

64.9

9

Penanganan dan pengolahan limbah

2.5

3.9

64.5

10

Pemanfaatan limbah sebagai income tambahan

2.7

3.2

83.8

Rata-rata
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pemotongan

karkas

67.8
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Konsumen daging di Indonesia menyukai daging panas. Oleh karena itu
RPH umumnya mendekati pusat konsumen agar setelah sapi dipotong
daging bisa segera dijual. Pada wilayah yang konsumennya menyebar
luas, RPH seperti kondisi di luar Jawa, merger antar RPH individu tiap
kecamatan menjadi 1 RPH untuk 3 kecamatan, dengan memperhatikan
konsentrasi konsumen dan akses jalan.
Gambar 16 Hasil analisis IPA RPH Individu
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RPH Pemerintah
Hasil analisis IPA atribut RPH halal pada RPH pemerintah ditunjukkan
pada Tabel 9. Atribut prioritas utama untuk diperbaiki yaitu atribut yang
dianggap sangat penting, tetapi kinerjanya dinilai kurang (atau capaian
rendah). Jika dilihat dari kuadran IPA (Gambar 17), atribut RPH halal
yang menjadi prioritas untuk percepatan sertifikasi adalah atribut yang
berada di kuadran I. Atribut yang capaiannya terkecil (Tabel 9) dan
berada pada kuadran I (Gambar 17) adalah atribut “Higienitas proses
pemotongan karkas (butchering)”; “Keberadaan Penyelia Halal”, dan
“Pemahaman pemotongan dan penanganan Halal”.
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Tabel 9 Kinerja RPH Pemerintah terhadap kehalalan produk
No

Atribut

Kinerja

Kepentingan

Capaian(%)

1

Kelengkapan fasilitas handling hewan sebelum
dipotong

3.2

4.4

72.7

2

Kelengkapan fasilitas proses pemotongan

3.3

4.5

72.5

3

Higenietas proses
(butchering)

2.9

4.5

65.6

4

Kecukupan ruangan untuk mendukung halal

3.6

4.3

84.1

5

Penanganan ternak (handling) (saat datang hingga
pemotongan)

3.4

4.4

76.3

6

Pemahaman pemotongan dan penanganan Halal

3.1

4.4

69.8

7

Keberadaan Juru Sembelih Halal yang bersertifikat

3.5

4.6

75.3

8

Keberadaan Penyelia Halal

3.2

4.5

69.6

9

Penanganan dan pengolahan limbah

3.2

4.0

80.4

10

Pemanfaatan limbah sebagai income tambahan

3.0

3.3

91.8

Rata-rata
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pemotongan

karkas

78.5
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Gambar 17 Hasil analisis IPA RPH Pemerintah
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RPH Komersial
Hasil analisis IPA atribut RPH halal pada RPH komersial ditunjukkan
pada Tabel 10. Atribut prioritas utama untuk diperbaiki yaitu atribut
yang dianggap sangat penting, tetapi kinerjanya dinilai kurang (atau
capaian rendah). Pada Gambar 18 dapat dilihat bahwa beberapa
atribut halal pada RPH komersial berada pada kuadran II (kanan
atas) dan kuadran III (kiri bawah). Pada kuadran II (kanan atas)
menunjukkan atribut halal dinilai oleh responden sangat penting
dan kinerjanya relatif bagus. Dengan kata lain, RPH komersial telah
melaksanakan atribut halal tersebut dengan baik. Sementara itu,
Kuadran I (Prioritas utama) menunjukkan atribut halal yang
dianggap sangat penting, tetapi RPH komersial belum
melaksanakannya. Atribut halal RPH komersial yang berada pada
Kuadran I adalah “keberadaan penyelia halal” dan “fasilitas
handling ternak sebelum dipotong”.
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Atribut “keberadaan penyelia halal”
menjadi atribut prioritas pada semua
RPH untuk segera dilakukan. Menurut
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH),
pengertian penyelia halal adalah orang
yang bertanggung jawab terhadap
Proses Produk Halal (PPH). Pada Pasal 24
butir C, Perusahaan wajib memiliki
Penyelia Halal.
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Tabel 10 Kinerja RPH Komersial terhadap kehalalan produk
No

Atribut

Kinerja

Kepentingan

Capaian(%)

1

Kelengkapan fasilitas handling hewan sebelum
dipotong

3.8

4.5

84.8

2

Kelengkapan fasilitas proses pemotongan

3.9

4.5

85.1

3

Higenietas proses
(butchering)

4.0

4.6

87.0

4

Kecukupan ruangan untuk mendukung halal

3.8

4.3

88.7

5

Penanganan ternak (handling) (saat datang hingga
pemotongan)

3.9

4.5

88.0

6

Pemahaman pemotongan dan penanganan Halal

3.9

4.5

86.7

7

Keberadaan Juru Sembelih Halal yang bersertifikat

3.9

4.5

86.7

8

Keberadaan Penyelia Halal

3.8

4.6

82.3

9

Penanganan dan pengolahan limbah

3.6

4.1

87.8

10

Pemanfaatan limbah sebagai income tambahan

3.3

3.2

103.4

pemotongan

karkas

Rata-rata

Sementara itu, pada Pasal 28 UU JPH disebutkan bahwa
persyaratan Penyelia Halal salah satunya adalah memiliki
wawasan luas dan memahami syariat tentang
kehalalan. Selain itu, ketentuan penyelia halal diatur pula
di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
disebutkan: Pasal 78 ayat ( 3 ), Penyelia Halal harus
mengikuti Diklat Sertifikasi Penyelia Halal. Pasal 81 ayat (
2 ) mengenai kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia
(MUI) mengenai penyelenggaraan Diklat Sertifikasi
Penyelia Halal, pada butir (c) disebutkan Pelaksanaan uji
kompetensi sertifikasi Penyelia Halal.
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Peran penyelia halal sangat penting dalam percepatan
sertifikasi. Diantaranya berperan dalam:
Mengawasi proses produk halal di perusahaan;

Menentukan
pencegahan,


tindakan

perbaikan

dan

Mengkoordinasikan Proses Produksi Halal
(PPH); serta

Mendampingi

Auditor Halal Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan.
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RPH Komersial
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Gambar 18 Hasil Analisis IPA RPH Komersial
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05

KESIMPULAN

DAN REKOMENDASI
(QUICK WINS)

Perubahan dari RPH konvensional tradisional menjadi RPH halal,
modern, profesional merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di
Indonesia. Perilaku masyarakat penjagal yang melakukan serangkaian
proses penyembelihan ternak sampai menghasilkan karkas di atas
lantai mestinya tidak boleh lagi dilakukan di Indonesia, termasuk untuk
tradisi agama sekalipun. Ini jauh dari praktik berperilaku bersih yang
diajarkan dalam agama Islam. Slogan bersih adalah sebagian dari iman
hingga kini belum mengakar kepada masyarakat kita yang sebagian
besar beragama Islam.


Kuatnya tradisi penyembelihan di lantai yang sudah berumur ratusan
tahun memang tidak mudah diubah dalam waktu cepat. Di RPH
kabupaten Kediri dapat diambil contoh untuk menggambarkan
kebiasaan yang sulit diubah. RPH dengan fasilitas lengkap dan semua
alat berfungsi dengan baik dalam bangunan yang megah, ternyata
tidak dimanfaatkan sama sekali. Para penjagal tetap menggunakan
lantai sebagai tempat yang nyaman untuk melakukan pengkarkasan.
RPH seharga milyaran rupiah itu hanya menjadi bangunan megah tak
bermakna dan besi-besinya akan segera berkarat tanpa digunakan.
Gambaran ini membuktikan bahwa teknologi tidak dapat digunakan
untuk mengubah praktik tradisional menjadi profesional.


Perubahan harus dilakukan secara komprehensif dalam bingkai
agribisnis dari hulu ke hilir melalui sinergi tetra-helix yang melibatkan
akademisi, pelaku bisnis, pemerintah kabupaten, dan peternak &
penjagal. Akademisi sebagai pendidik dan pendamping, pelaku bisnis
sebagai penggerak ekonomi, pemerintah kabupaten sebagai fasilitator
bagi peternak- penjagal dan regulator dalam bisnis, dan peternak &
penjagal sebagai pelaku utama dalam penyediaan ternak dan
penghasil karkas. Beberapa quick wins dari kajian ini adalah sebagai
berikut.
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1.

Perbaikan sistem manajemen operasional RPH halal
sesuai

dengan

standar

SNI

dan

NKV

dan

penerapan sistem informasi digital RPH halal



Perbaikan

sistem

pemerintah

Sebagian

besar

operasional

rutin RPH pemerintah dilakukan oleh

pihak eksternal (tim jagal) sehingga

meskipun

fasilitas

RPH

yang

memiliki

telah

SOP

sesuai

dan

standar,

namun pada praktiknya standar SNI

merupakan

target

operasional

utama

pada

RPH

poin

yang

ini.

dikelola

Persyaratan

oleh

standar

NKV mungkin akan sulit dilakukan oleh beberapa RPH Individu (TPH) karena

ada

keterbatasan

fasilitas

dan

rendahnya

kapasitas

penyembelihan

yang

dilakukan. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun perangkat asesmen

yang mendekati atau setara NKV (pra NKV) yang dapat dipenuhi oleh RPH

jenis

ini.

perilaku

Perbaikan

sistem

peternak

dan

komunitas

dan NKV tidak dilakukan.

manajemen

peternak

menjalankan

bisnis

manajemen

penjagal.

rakyat

yang

kolektif

juga

diharapkan

Perubahan

telah

berjamaah

ini

harus

terkonsolidasi

secara

dapat

merubah

dimulai

dengan

profesional.

baik

pada

dan

Komunitas

peternak lulusan SPR yang tergabung dalam SASPRI (Solidaritas Alumni SPR

Indonesia)

merupakan

komunitas

yang

dapat

diandalkan

menjadi

agen

perubahan dalam industri RPH. 



Penerapan sistem informasi digital RPH akan mempercepat transformasi

sistem

manajemen

RPH

menjadi

lebih

modern

dan

memperkuat

traceability halal.

Penerapan

sistem

informasi digital dapat

bermanfaat untuk:

Menghilangkan pengaruh

Efisiensi beban kerja

eksternal yang selama ini

menghalangi penerapan

standar

Dilakukan dengan sistem

Sistem lebih mudah

pencatatan elektronik: ear

dievaluasi

tagging, rfid
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2. Menjaminan kontinuitas suplai sapi dan distribusi
produk daging melalui penguatan integrasi sentra
peternakan rakyat (SASPRI), RPH, dan Asosiasi
Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia (APPHI).
Para komunitas peternak SASPRI (penyedia ternak sapi hidup) disinergikan
dengan Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia (APPHI). Kedua
komunitas ini harus dibuat saling ketergantungan secara profesional dalam
aspek bisnis. Semua transparan dan cash and carry. Tidak ada hutang atau
bayar di belakang hari. Praktik ini telah lama berjalan dan sering kali
peternak pada posisi dirugikan. Perlu dilakukan penyusunan peta jalan
pengembangan

kolaborasi SASPRI-APPHI

dalam

mewujudkan

RPH

Modern. 


Komunitas penjagal dapat menuntut SASPRI untuk menghasilkan sapi yang

Selain itu,

sehat dengan kualitas daging yang standar sedangkan komunitas SASPRI

antara

dapat menuntut komunitas penjagal untuk melakukan penyembelihan sapi

dapat menjamin keberlanjutan

yang sesuai aturan di RPH yang memenuhi persyaratan teknis. Pelan tetapi

suplai sapi hidup sebagai bahan

pasti, perubahan akan terjadi. Dalam jangka panjang, komunitas penjagal

baku utama operasional RPH.

adanya integrasi

SASPRI

dengan

RPH

yang telah terkonsolidasi dapat menjadi offtaker permanen yang menjadi
penampung sapi SASPRI dengan harga yang disepakati bersama berdasar
timbangan bobot hidup.

3. Memastikan kebutuhan minimum fasilitas dan
sumber daya manusia untuk RPH modern dan halal
Selain itu, beberapa RPH dan TPH memang belum memiliki fasilitas yang

Beberapa RPH

sesuai standar minimal dari SNI dan NKV. Beberapa fasilitas yang perlu

oleh

dibenahi/disediakan antara lain: Restraining box, katrol hoist, cradle

merupakan

skinning, IPAL. Sedangkan sumber daya manusia yang perlu disediakan

berusia lama, bahkan beberapa

ialah penyelia halal tersertifikasi, juru sembelih halal yang tersertifikasi, dan

merupakan

dokter hewan penanggung jawab/paramedis. Penyediaan penyelia halal

Belanda sehingga fasilitas yang

dan

dengan

dimiliki sudah mulai rusak dan

menyelenggarakan pelatihan dan ujian kompetensi penyelia halal khusus

tidak spesifikasi standar minimal

RPH.

untuk memenuhi SNI (halal) dan

juru

sembelih

halal

tersertifikasi

dapat

dilakukan

yang dimiliki

pemerintah
RPH

yang

peninggalan

daerah
telah
jaman

NKV.
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4. Pengakuan TPH menjadi tempat pemotongan resmi
Sebagian besar tempat pemotongan yang ada saat ini merupakan tempat
pemotongan hewan saat ini berstatus RPH Individu/TPH. RPH individu
(TPH) lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kecukupan minimum
standar RPH Halal modern. Upaya tersebut dilakukan dengan menyediakan
SDM yang belum dimiliki oleh sebagian besar TPH yaitu dokter hewan
penanggung jawab atau paramedis. Hambatan tersebut dapat dilakukan
dengan mengadopsi model penyediaan pendamping halal pada UMK, 1
orang pendamping dapat bertanggung jawab kepada beberapa UMK.
Dalam hal ini pemerintah daerah dapat menyediakan dokter hewan dinas/
paramedis untuk menjadi penanggung jawab pada beberapa TPH
sekaligus. Adapun perda yang telah dikeluarkan oleh pemda saat ini yang
tidak memungkinkan usulan penugasan dokter hewan/ paramedis untuk
TPH dan RPH dibawah pengelolaan perumda dan individu untuk dapat
diperbaiki.

Perlu dibangun

sistem
pengawasan dan pelaporan yang
terintegrasi sehingga dapat
mengatasi keterbatasan sumber
daya manusia yang ada.

5. Penyusunan regulasi terakit law enforcement
standar operasional proses penyembelihan di RPH
Perlu dibuatnya regulasi baru sebagai upaya law enforcement terhadap
aturan-aturan terkait pelaksanaan penyediaan daging halal bagi
masyarakat dari RPH dan standar operasional RPH yang sudah ada. Selain
itu, aturan tersebut juga dapat menjadi payung hukum dalam upaya
pengetatan pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas pemotongan
hewan baik di TPH maupuan RPH

6. Mendorong percepatan
sertifikasi halal di RPH

pelaksanaan

proses

Produk asal hewan merupakan bahan yang memiliki potensi ketidakhalalan
yang tinggi. Bahkan pada sertifikasi halal UMK melalui program halal self
declare, produk asal hewan menjadi faktor pembatas suatu UMK dapat
melakukan self declare atau tidak. Kelompok UMK yang menggunakan
bahan asal hewan termasuk kedalam kelompok UMK risiko tinggi yang tidak
dapat melakukan self declare. Upaya mendorong pelaksanaan proses
sertifikasi halal di RPH dapat menjadi langkah awal perubahan RPH yang
belum memenuhi standar SNI (halal) untuk dapat dipaksa melakukan
pemenuhan standar RPH Halal.
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7. Membuat RPH percontohan
Upaya modernisasi RPH halal sulit dilakukan jika hanya berdasarkan
rekomendasi tertulis. Pemerintah daerah maupun pelaku usaha akan lebih
mudah tergerak untuk melakukan perubahan jika melihat contoh nyata.
Oleh karena itu diperlukan adanya RPH halal yang modern untuk dijadikan
acuan oleh seluruh pihak untuk membuat RPH halal yang modern.

8. Mendorong
Syariah

keterlibatan

lembaga

keuangan

Keterbatasan pelaku usaha RPH dalam merevitalisasi unit usahanya
menjadi RPH yang Halal dan modern biasanya karena adanya keterbatasan
modal usaha. Dalam kasus ini RPH Individu dan swasta menjadi sasaran
utama untuk pembiayaan. Hal ini dikarenakan pengelolaan kepemilikan RPH
Individu. Sedangkan RPH pemerintah dapat memanfaatkan jasa keuangan
melalui program hibah dan RPH Pemerintah yang dikelola oleh Perumda
dapat memanfaatkan jasa keuangan syariah melalui skema penyertaan
modal usaha.
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