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Assalamu`alaikum wr wb .. Sahabat-sahabatku yang kami cintai Allah SWT di manapun sahabat berada, 

marilah kita menjaga diri kita dari siksa api neraka salah satunya dengan menghindari makanan yang di 

haramkan oleh Allah SWT, Berikut kami sajikan daftar makanan yang tidak boleh dimakan bagi seorang 

muslim. Terkhusus bagi sahabat yang berada di luar negeri terutama Jepang, namun tidak menutup 

kemungkinan di negeri lain. 

“ Wahai manusia!Makanlah dari(makanan) yang HALAL dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” ( Al-Baqoroh : 168 ) 

“ Tidak akan masuk syurga siapa saja yang dagingnya tumbuh dari makanan yang Haram,Neraka lebih utama 

untuknya.” ( HR. Ahmad ) 

No. Japanese Indonesia English Contoh Makanan 

1 ｼｮｰﾃﾆﾝｸﾞ Shortening shortening roti, coklat, biscuit, eskrim, dll 

2 動物ｼｮｰﾃﾆﾝｸﾞ shortening hewan Animal shortening roti, coklat, biscuit, eskrim,dll 

3 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ ekstrak sapi beef ekstrak keripik kentang dan snack 

4 鳥ｲｷｽ/ ﾁｷﾝｴｷｽ ekstrak ayam chicken ekstrak biscuit , minuman dan snack 

5 豚とんこんつﾗｰﾄﾞﾎﾟｰｸ Babi pork ramen, kare, mie, soba,dan beberapa snack 

6 肉エキス ekstrak daging meat ekstrak mie 

7 ビーフコンソメ kaldu sapi beef consome keripik kentang 

8 コンソメパウダー serbuk kaldu consome powder keripik kentang 

9 コンソメ kaldu consome berbagai snack 

10 洋酒 Arak wine coklat, kue, jelly 

11 酒 Sake sake coklat 

12 アルコール Alcohol alcohol shoyuu, cuka, minuman  

13 ブランヂ Brendi brandy biskuit, kue 

14 ラム Rum western wine kue, coklat 

15 みりん sake merah red sake nabe, yakisoba, chikuwa 

16 マーガリン Margarin margarin kue pie, roti 

17 ワイン min. anggur wine coklat, kue 

18 ゼラチン(ゲリ) Gelatin gelatin es krim, coklat, agar-agar, jelly 

19 油脂 Lemak fat roti, coklat, es krim, kue 

20 乳化剤 pengemulsi emulisifier roti, snack, susu olahan, keju 
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DAFTAR MAKANAN HARAM 

 

Berikut ini adalah Daftar Makanan Haram. Hal ini penting sekali, terutama untuk saudara-saudara se-
Iman yang berada di luar negeri, dimana terlalu banyaknya makanan dan bahan makanan yang kita 
sendiri tidak tahu sampai sejauh mana ke-halal-annya. Apalagi dalam kemasan itu, tidak lagi ditulis 
"Babi" tapi sudah diganti dengan berbagai istilah-istilah asing, bahkan sampai membuat pening 
kepala.  
 

Perlu diingat, karena ada bahan makanan yang sudah sampai pada peringkat "Syub'hat" yang tinggi 
atau tidak jelas sama sekali, maka dimasukkan kedalam kategori "Haram". 
 

Daftar ini diambil dari buku Maurice Hanssens, The Brighton Islamic Mission, PO Box 234, Brighton, 
England, dengan perbandingan daftar serupa, yang dikeluarkan oleh Organisasi Islam USA. Hanya 
ada satu kekurangan pada daftar yang dikeluarkan dari USA yaitu tidak dicantumkannya istilah 
aslinya itu dalam Bahasa Kimia. Istilah huruf "E" biasa digunakan di seluruh negara- negara Eropa. 
Daftar makanan haram ini diambil dari terjemahan bahasa Jerman. 
 
DAFTAR MAKANAN HARAM 
 
Sudah jelas : 
Alkohol Gelatin 
 
*) Hati-hati :  
untuk Emulgator, Penguat Rasa, Mono- dan Diglyceride, Stabilisator/Stabillize, Lemak Binatang, 
Bahan Pemisah dan Bumbu. 
E 120 Karmin, Cochenille 
E 140 Chlorophyll 
E 141 Chlorophyll -ikatan Cu 
E 153 Carbo medicinalis 
E 160 a Alpha/Beta/Gamma -Carotin 
E 161 a Flavoxanthin 
E 161 b Lutein 
E 161 g Cantaxanthin 
E 252 Kaliumnitrat, Salpeter 
E 422 Glycerin -----------hati-hati !! sering ada di Pasta Gigi. 
E 430 Polyoxiethylen (8) Stearat 
E 431 Polyoxiethylen Stearat 
E 432 s/d E 436 Polysorbate 
E 470 s/d E 478 Salze (Garam), Mono- dan Diglyceride, Ester (Asam Lemak Makanan) 
E 491 Sorbitanmonostearat 
E 492 Sorbitantristearat 
E 494 Sorbitanmono -Oleat 
E 542 Knochonphosphate 
E 570 Stearin Acid 
E 572 Magnesiumstearat 
E 631 Natriuminosinat 
E 632 Kaliuminosinat 
E 635 Natrium -5'-ribonucleotid 
E 913 Wollfett, Lanolin 
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E 920 L -Cystein, L -Hydrochlorid 
E 921 L -Cystin 
 
*) Bahan P E W A R N A : 
E 120 Karmin pure, Cochenille, Karmin Acid, bahan pewarna Natur berwarna merah untuk minuman, 
dari Alkohol 
 
E 140 Chlorophyll, sesungguhnya dari daun untuk pewarna alam, tapi untuk Industri dihasilkan dari 
Asam Lemak dan Phosphat yang tidak diketahui asalnya. 
 
E 141 Chlorophyll - ikatan Cu hasil akhir dari Bahan E 140. 
 
E 161 b Lutein, Carotin-Derivat, dihasilkan dari Chlorophyll dimana Asam Lemak dan Phosphat 
sebagai bahan dasarnya. ( tidak dipakai di Jerman !) 
 
E 161 g Cantaxanthin, dihasilkan dari Lemak Binatang. 
 

 
*) Bahan Pengawet : 
E 252 Kaliumnitrat, Salpeter. 
 
*) Bahan Pelembab : 
E 422 Glycerin, sering kali Industri memakai dari tumbuhan, tetapi digunakan pula Minyak dan Lemak 
yang tak diketahui asalnya. 
 

*) Emulgator dan Stabillized : 
 

E 430 Polyoxiethylen (8) Stearat, dari bahan Dasar Lemak. ( tidak dipakai di Jerman !) 
E 431 Polyoxiethylen Stearat, seperti E 430 ( tidak dipakai di Jerman !) 
E 470 Natrium-, Kalium-, dan Calcium Acid dari bahan dasar Lemak. 
E 471 Mono- dan Diglyceride, bahan dasar dari E 422 Glycerin atau dari Lemak. 
***> Hati-hati sering ada di Ice Cream !!! 
 

E 472 a s/d E 472 f bahan dasar dari E 471E 473 Sucroester dengan bahan dasar dari Lemak. ( tidak 
dipakai di Jerman !) 
 

E 474 Sucroglyceride, disamping bahan dasarnya dari tumbuhan, juga dari Lemak Binatang, 
terutama Babi. ( tidak dipakai di Jerman !) 
 

E 475 Polyglycerinester, bahan dasarnya dari E 471 
 

E 476 Polyglycerolester, dari minyak Rizinus, meskipun asalnya dari Tumbuhan tapi E 422 (Glycerin) 
ikut dipakai. ( tidak dipakai di Jerman !) 
 

E 477 Propylenglycolester, bahan dasarnya dari E 471. ( tidak dipakai di Jerman !) 
 

E 478 Asam Susu, dari bahan Glycerin / E 422. ( tidak dipakai di Jerman !) 
 

 

*) Bahan Pemisah : 
 

E 542 Knochenphosphate, dihasilkan dari bermacam tulang binatang. (tidak dipakai di Jerman !) 
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*) Bahan Penyedap : 
E 631 Natriumosinat, dari Ekstrak berbagai macam daging binatang.E 635 Natrium-5'-ribonucleotid, 
bahan dasar dari E 631. (tidak dipakai di Jerman !) 
 

*) Bahan Pemisah : 
E 913 Wollfett / Lanolin, dari hewan. 
 

*) Bahan Tepung : 
E 920 L-Cystein, L-Cystein-Hydrochlorid dari hewan dan rambut Manusia. 
 

 

**) Tidak Jelas !! 
E 153 Carbo medicinalis berasal dari Hewan dan Tumbuhan. 
 

E 160 a : Alpha/Beta/Gamma-Carotin, berasal dari tumbuhan, tak jelas ! apakah untuk Stabillized 
dipakai minyak murni dari tumbuhan !E 161 a : Flavoxanthin, bahan dasar dari E 160 a.E 432 s/d E 
436 Polysorbate, tidak jelas dari bahan dasar apa ? (tidak dipakai di Jerman !) 
 

E 491 Sorbitanmonostearat dari bahan dasar E 570 (tidak dipakai di Jerman !) 
 

E 492 Sorbitantristearat dari bahan dasar E 570 (tidak dipakai di Jerman !!) 
 

E 494 Sorbitanmono-Oleat sintetis, tidak jelas, dari Lemak Hewan atau bahan lain.(tidak dipakai di 
Jerman !!) 
 

E 570 Stearin Acid, seperti E 494E 572 Magnesiumstearat, dari bahan dasar E 570E 632 
Kaliuminosinat, bahan dasar seperti E 631E 921 L-Cystin, seperti E 920. 
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