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ABSTRAK 

 

 Pangan (makanan dan minuman) yang halal, dan baik merupakan syarat 

penting untuk kemajuan produk-produk pangan lokal di Indonesia khususnya supaya 

dapat bersaing dengan produk lain baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia 

merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Islam merupakan 

agama yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Dengan demikian peluang pasar 

untuk pangan halal dan baik sangat terbuka luas dan menjanjikan. Konsumen pangan 

sekarang ini, lebih kritis dalam memilih pangan. Konsumen tidak hanya memikirkan 

cita rasa dan kuantitas saja, tetapi mereka lebih menitik beratkan pada kandungan gizi, 

keamanan, sanitasi hygiene, kemudahan dan kepraktisan pangan.  

 Keamanan pangan dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu keamanan untuk 

kesehatan tubuh dan keamanan untuk kesehatan rohani. Keamanan untuk kesehatan 

tubuh berhubungan dengan pangan harus bebas dari hal-hal yang membahayakan 

tubuh seperti kandungan mikroorganisma patogen, komponen fisik, biologis, dan zat 

kimia yang membahayakan. Keamanan pangan untuk kesehatan rohani berkaitan 

dengan agama dan kepercayaan. Dalam Islam disyaratkan seorang muslim dalam 

mengkonsumsi pangan harus halal dan baik. Pangan yang baik di sini dapat diartikan 

sama dengan pangan yang memiliki cita rasa baik, sanitasi higine baik dan kandungan 

gizinya yang baik. 

 Pangan yang halal dan baik memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, mulai 

dari pemilihan bahan baku, ingridien, bahan tambahan, proses dan peralatan yang 

terlibat dalam produksi pangan. Untuk memberikan jaminan pangan halal dan baik 

kepada konsumen, produsen pangan harus mengantongi sertifikat halal dari BPPOM-

MUI dan sertifikat baik dari depkes. Produk-produk pangan lokal Indonesia, masih 

sedikit yang memperhatikan jaminan faktor keamanan pangan yang baik dan halal. 

Dengan demikian melalui makalah ini akan dikupas tuntas mengenai pangan halal dan 

baik. 
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