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ABSTRAK 

Murti, Dimas Bayu. 2013. Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai 
Jenis Label Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran. Skripsi. 
Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah 
Kamal, S.Pd, M.H, Nurul Fibrianti, S.H, M.Hum. 82 Halaman 
Kata Kunci: Perlidungan Konsumen, LPPOM MUI, Peredaran Label Halal 
 

Di pasaran banyak jenis label halal yang beredar hal ini yang 
menyebabkan konsumen bingung dalam menentukan label halal yang asli dan 
label halal yang palsu. Konsumen sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu konsumen 
yang terinformasi dan konsumen yang tidak terinformasi. Dalam hal ini, 
konsumen yang tidak terinformasilah yang banyak terlanggar hak-haknya serta 
banyak menjadi korban.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana cara sosialisasi 
kepada masyarakat tentang label halal yang resmi dari LPPOM MUI? 2) 
Bagaimanakah peran LPPOM MUI dalam pengawasan label halal yang beredar di 
pasaran? 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif, dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku 
yang dapat diamati, yang menitikberatkan pada wawancara mendalam, 
pengamatan, serta dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah Cara LPPOM MUI dalam 
mensosialisasikan label halalnya yang resmi yaitu melalui Majelis Taklim, 
perusahaan-perusahaan IKM binaan dinas-dinas Kabupaten/Kota, brosur, 
spanduk, website. Namun sosialisasi tersebut kurang optimal karena tidak tersebar 
secara menyeluruh ke lapisan masyarakat. LPPOM MUI sudah berperan dalam 
pengawasan label halal yang beredar di pasaran faktanya sudah dilakukan 
pengawasan dari awal proses pendaftaran sampai produk tersebut sertifikasi. 
Namun dalam pengawasan label halal harus dibarengi dengan koordinasi yang 
baik antara LPPOM MUI dengan BPOM. 

 Simpulan dalam penelitian ini adalah 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh 
LPPOM MUI kurang menyeluruh, karena sosialisasi tersebut hanya diketahui oleh 
kalangan masyarakat tertentu saja, 2) Dalam peran pengawasan, LPPOM MUI 
hanya bersedia mengawasi produk halal yang sudah tersertifikasi saja sedangkan 
produk yang belum tersertifikasi pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada 
BPOM. Hal ini mengakibatkan situasi yang membingungkan dalam menentukan 
pihak mana yang lebih berwenang dalam melakukan pengawasan. Saran dalam 
penelitian ini adalah 1) Diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam 
mensosialisasikan label halal yang resmi, 2) Seharusnya pihak LPPOM MUI dan 
BPOM saling memperbaiki hubungan kerjasama dalam pengawasan label halal 
pada produk makanan yang beredar di pasaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Adanya perdagangan bebas membuat tidak sedikit diantara para pelaku usaha 

melakukan persaingan yang tidak sehat pada khususnya bagi produk yang 

diperdagangkan. Dalam pertimbangan undang-undang tentang pangan ditegaskan 

bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi 

hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional: bahwa pangan yang 

aman, bermutu, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama 

yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang 

memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan 

dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah harus 

menyiapkan sumber daya manusia yang kokoh, kuat, terampil, mempunyai 

dedikasi dan semangat yang tinggi di dalam berkarya dan membangun agar 

bangsa Indonesia dapat hidup sejajar dengan bangsa lain yang telah maju. Dengan 

demikian haruslah diperhatikan dan dipersiapkan dengan terpenuhinya akan bahan 

pangan yang bergizi dan berkualitas. 

Sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk makanan dan minuman 

sangatlah sensitif ketika produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya atau 

beredar di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk 
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makanan yang halal. Konsumen merasa bahwa posisinya sebatas objek ketika 

masih ada perusahaan atau produsen yang berani memproduksi dan mengedarkan 

(menjual) makanan dan minuman yang tidak layak (tidak halal) sehingga 

konsumen merasa bahwa hal itu termasuk pelanggaran hak-hak asasinya. 

Kedudukan soal halal dan haram memang harus menjadi pertimbangan utama 

dalam menyikapi era globalisasi, yang salah satu konsekuensinya berkaitan 

dengan kompetisi antar produsen yang mempunyai ambisi besar untuk meraih 

keuntungan ekonomi dengan memasarkan produk-produknya. Dilain pihak 

konsumen sebagai pemakai memiliki hak asasi untuk tidak dirugikan akan suatu 

produk yang beredar di masyarakat. 

Disinilah alasan dibentuknya LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan 

Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang didirikan atas 

keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah 

atau 6 Januari 1989. Yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan 

memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan 

kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama 

Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim 

khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, 

merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. 

Dalam penjelasan undang-undang pangan disebutkan bahwa keterangan halal 

untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas memeluk agama islam. Label tidak boleh diberi keterangan yang dapat 

menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda 
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atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan (dibuat-buat) 

digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi harus 

dalam nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh 

konsumen pada produk suatu makanan dan minuman kemasan. Dengan kata lain 

suatu produk makanan dan minuman tidak boleh dijual dengan nama yang tidak 

sesuai dengan kandungan isi makanan/minuman tersebut. 

Sertifikasi dan labelisasi halal sangatlah penting untuk menenteramkan umat 

Islam Indonesia pada khususnya dalam memilih makanan dan minuman, karena 

dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah untuk memilih dan 

mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh 

dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Masalah ini menjadi penting untuk 

diperhatikan, karena untuk sekarang ini tidak akan bisa dengan mudah untuk 

memilah-milah dan membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Ini 

berbeda dengan puluhan tahun yang lalu, dimana tanpa mengalami kesukaran 

yang berarti kita bisa membedakannya. Meskipun UUPK ini terlihat banyak 

kritikan dari masyarakat yang mempertanyakan tentang validitasnya karena 

mengandung banyak kekurangan dan dianggap masih merugikan sebagian pihak. 

Di pasaran begitu banyak jenis label halal yang beredar seperti contoh label 

halal yang memakai huruf arab, ada juga label halal yang ditulis dengan huruf 

latin biasa hal ini yang menyebabkan konsumen bingung dalam menentukan mana 

label halal yang asli dan mana label halal yang palsu sedangkan LPPOM MUI 

telah mengeluarkan label halal yang resmi yang mungkin banyak tidak diketahui 

oleh konsumen. 
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Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu konsumen yang terinformasi 

dan konsumen yang tidak terinformasi. Dalam hal ini, konsumen yang tidak 

terinformasilah yang banyak terlanggar hak-haknya serta banyak menjadi korban 

karena mereka tidak mengetahui mana label halal yang palsu dan mana label halal 

yang asli.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

skripsi yang berjudul : “Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis 

Label Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar di Pasaran”. 

1.2 Pembatasan Masalah 

 Agar masalah yang dibahas penulis tidak melebar sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan 

membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah cara 

LPPOM MUI Semarang dalam mensosialisasikan label halal yang resmi kepada 

masyarakat. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini 

mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara sosialisasi kepada masyarakat tentang label halal yang 

resmi dari LPPOM MUI? 

2. Bagaimanakah peran LPPOM MUI dalam pengawasan label halal yang 

beredar di pasaran? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui cara LPPOM MUI dalam mensosialisasikan label halal 

yang resmi kepada masyarakat. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengawasan LPPOM MUI terhadap 

berbagaii jenis label halal yang beredar di pasaran. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Agar kita memiliki wawasan luas dalam menanggapi persoalan-

persoalan sosial masyarakat Indonesia, khususnya masalah yang 

terkait dengan perlindungan terhadap konsumen muslim atas 

kehalalan produk makanan yang dikonsumsinya serta memikirkan 

langkah-langkah yang dapat ditempuh konsumen muslim dalam 

memperjuangkan haknya. 

b. Memberikan pandangan kedepan kepada masyarakat, agar dapat 

memilih produk makanan mana yang baik dikonsumsi dan mana 

yang tidak baik dikonsumsi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian memberikan pengetahuan kepada para konsumen 

tentang perlunya perlindungan konsumen muslim terhadap produk 

berlebel halal. 
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b. Memberikan sumbangan pemecahan masalah bagi pemerintah 

dalam mensosialisasikan label halal yang resmi kepada seluruh 

lapisan masyarakat. 

c. Memberikan dukungan kepada LPPOM MUI dalam masalah 

sosialisasi agar masyarakat dapat membedakan mana label halal 

yang resmi dan mana label halal yang palsu. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

   Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, sari, dan daftar isi. 

2. Bagian Inti Skripsi 

 Bagian inti penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) Bab 

yaitu: Pada Bab I PENDAHULUAN berisi Latar belakang, identifikasi dan 

permasalahan yang dihadapi, Tujuan dan manfaat penelitian, Sistematika 

penulisan skripsi. 

 Sedangkan pada Bab II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN 

KERANGKA BERFIKIR  berisi Kerangka pemikiran atau teori-teori yang 

berkaitan dengan pokok bahasan mengenai sosialisasi yang dilakukan 

LPPOM MUI, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 
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konsumen terhadap konsumen mengenai berbagai jenis label halal yang 

beredar dipasaran. 

 Selanjutnya Pada Bab III METODE PENELITIAN  berisi Dasar 

penelitian, Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Sumber data penelitian, 

Alat dan teknik pengumpulan data, Metode analisa data. 

 Selanjutnya Pada Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang memuat tentang hasil Penelitian dan pembahasan. 

Akhirnya pada Bab V PENUTUP berisi Kesimpulan dari keseluruhan bab-

bab yang ada. Juga diberikan saran–saran yang diharapkan membantu 

memecahkan permasalahan. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

 Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan, lampiran-

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2. 1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Indonesia 

2. 1.1 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia 

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Pasal 1, 

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberikan perlindungan kepada hukum. 

Perlindungan hukum merupakan adanya kepastian hukum dari pemerintah 

atau negara dalam melindungi warga negaranya. Perlindungan hukum dapat 

dilakukan dengan memberikan batasan-batasan kepada warga masyarakat tentang 

apa yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan, serta adanya kepastian 

dari perlindungan hukum tersebut. 

Pengertian konsumen diatur dalam Pasal  1 ayat 2 UU Perlindungan 

Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam 

penjelasan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 

disebutkan bahwa konsumen yang dimaksud merupakan konsumen akhir, yaitu 

pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen perantara 

merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari 

proses produksi suatu produk lainnya.  
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Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 ayat 3 UU 

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999). Pelaku usaha yang dimaksud dalam 

pengertian ini adalah Perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara, 

Koperasi, Importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. 

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sering terjadi hanya 

sebatas kesepakatan lisan mengenai barang atau jasa, tanpa diikuti atau ditindak 

lanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak 

bersangkutan. Sedangkan ketentuan umum tentang adanya perjanjian terdapat 

pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari adanya kepastian 

hukum terhadap apa dan siapa yang dilindungi dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum. 

Jasa menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 5 

adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

2.1.2  Landasan Hukum Produk Halal 

Dalam menentukan kehalalan suatu barang/produk diperlukan landasan 

hukum dari berbagai sumber, antara lain : 
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1. Al Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168: 

َيا َأيَُّها النَّاُس ُآُلوْا ِممَّا ِفي اَألْرِض َحَالًال َطيِّبًا َوَال 

َتتَِّبُعوْا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم 

 َعُدوٌّ مُِّبيٌن 

2. Al Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 172: 

ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُآُلوْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُآْم 

َواْشُكُروْا ِلّلِه 

ِإن ُآنُتْم ِإيَّاُه 

 َتْعُبُدوَن

3. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

Pasal 30 ayat 1: 

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah 

Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label 

pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. 

Pasal 30 ayat 2: 
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 Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya 

keterangan mengenai : 

a. Nama produk; 

b. Daftar bahan yang digunakan; 

c. Berat bersih atau isi bersih; 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam 

wilayah Indonesia; 

e. Keterangan tentang halal; dan 

f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. 

Pasal 34 ayat1: 

Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang 

diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan 

tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan 

agama atau kepercayaan tersebut.  

4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pasal 8 ayat 1 butir (h): 

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label. 

5. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 

Pasal 10 ayat 1: 
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Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke 

dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan 

tersebut “Halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran 

pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada 

label. 

Pasal 11 ayat 1: 

Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan 

pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib 

memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang 

telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. 1.3  Pengertian Konsumen 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen di 

Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian konsumen. Pengertian 

konsumen terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Perlindungan 

Konsumen, yang menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri 

sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

Didalam kepustakaan ekonomi dikenal adanya dua konsumen, yaitu 

konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau 
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pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen 

yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu 

produk lainnya. Dalam UUPK, konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. 

Menurut Shidarta Sejumlah catatan dapat diberikan terhadap unsur-unsur 

definisi konsumen, konsumen adalah: 

1. Setiap orang. 

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus 

sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah orang sebetulnya 

menimbulkan keraguan apakah hanya, orang individual (naturlijke 

persoon) atau termasuk juga badan hukum (rechtpersoon). Hal ini berbeda 

dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam pasal 1 angka 

(3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian persoon diatas, 

dengan menyebutkan kata-kata ”orang perseorangan atau badan usaha”. 

Tentu yang paling tidak tepat membatasi pengertian konsumen sebatas 

pada orang persorangan, namun harus mencakup juga badan usaha dengan 

makna lebih luas daripada badan hukum. 

Undang Undang Perlindungan Konsumen tampaknya berusaha 

menghindari penggunaan kata Produsen sebagai lawan kata dari 

Konsumen. Untuk itu digunakan kata Pelaku Usaha yang bermakna lebih 

luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur 

(penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang 

lazim diberikan. Bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam 
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kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, 

tempat iklan itu ditayangkan. 

2. Pemakai. 

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang Undang 

Perlindungan Konsumen, kata Pemakai menekankan, konsumen adalah 

konsumen akhir. Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam 

rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa 

yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang 

diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya 

dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. 

Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (orang 

perseorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. 

Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa 

peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam 

menggunakannya. 

3. Barang dan/atau Jasa. 

Undang Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai 

setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak 

maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat 

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

Sementara itu jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan 

atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

 
 



15 
 

konsumen. Pengertian disediakan bagi masyarakat menunjukkan, jasa itu 

harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak yang ditawarkan 

harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layananyang bersifat 

khusus dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut. 

Kata-kata ditawarkan kepada masyarakat itu harus ditafsirkan sebagai 

bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena 

kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak 

dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli 

tidak dapat dikatakan konsumen menurut Undang Undang Perlindungan 

Konsumen. 

4. Yang tersedia dalam masyarakat. 

Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus 

tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini 

syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, 

perusahaan pengembang (developer) perumahan sudah bisa mengadakan 

transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. 

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. 

 Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, dan makhluk hidup orang lain. Unsur yang diletakkan dalam 

definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. 

Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, 

tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (di luar 

diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti 
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hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia 

adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu 

tidak menambah makna apa-apa, karena pada dasarnya tindakan memakai 

suatu barang dan/atau jasa juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. 

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan  

Pengertian konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen ini 

dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai 

dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara 

teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup 

pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan 

batas-batas seperti itu. 

2.1.4 Perlindungan dan Hak Konsumen 

Perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 2 berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen, serta 

kepastian hukum. Sedangkan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tujuan 

perlindungan konsumen adalah : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan 

dari efek negatif pemakaian barang dan jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. 
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d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapakan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan konsumen. 

Hak Konsumen menurut pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah :  

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang 

dipergunakan. 
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara utuh. 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila 

barang dan jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Dari sebagian butir hak konsumen terlihat bahwa masalah kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal paling pokok dan utama 

dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak 

memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan 

keselamatan konsumen. Untuk menjamin suatu barang dan atau jasa dalam 

penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen, 

maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang 

dikehendakinya berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. 

Erman Rajagukguk mengatakan, upaya mencapai tujuan perlindungan 

konsumen perlu adanya pengaturan yang dilakukan dengan cara: 

(1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum. 
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(2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

pelaku usaha. 

(3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 

(4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang 

menipu dan menyesatkan. 

(5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 

bidang-bidang lain. (Erman Rajagukguk 2000 : 7) 

2.1.5 Kewajiban Konsumen 

 Konsumen adalah raja, konsumen bisa memilih dan menentukan barang dan 

atau jasa mana saja yang akan digunakan atau dipakai. Konsumen berhak 

mendapatkan pelayanan yang baik dari pelaku usaha, konsumen juga bisa berlaku 

sebagai salah satu penentu harga suatu produk barang dan atau jasa melalui selera 

pembelian mereka. 

 Banyaknya hak yang dimiliki konsumen, bukan berarti konsumen dapat 

menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa ada batas. Selain punya hak, 

konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 5 Undang 

Undang No.8 tahun 1999 disebutkan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai 

berikut: 

(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatkan barang dan atau jasa demi kemanan dan keselamatan; 

(2) Beriktikad dalam pembelian barang dan atau jasa ; 

(3) Membayar dengan nilai tukar yang sudah disepakati ; 

(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut ; 
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 Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada konsumen diharapkan dapat 

menjadi kontrol atau pengendali hak-hak yang dimiliki konsumen, sehingga 

dalam menggunakan haknya konsumen tidak bertindak semaunya sendiri . 

2.2 Tinjauan Tentang Pelaku Usaha 

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha 

 Salah satu pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen dalam 

transaksi jual beli maupun penyelenggaraan suatu perjanjian dagang adalah pelaku 

usaha. Pelaku usaha disini bukan hanya produsen yang memproduksi barang dan 

atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang dan atau jasa 

kepada konsumen (contohnya: pedagang eceran, grosir, agen dan distributor). 

Penyedia bahan baku atau bahan dasar suatu produk pun dapat disebut sebagai 

pelaku usaha. 

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, “Pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi.” 

2.2.2  Hak-hak Pelaku Usaha 

 Sebagai produsen maupun penyalur barang dan/atau jasa, pelaku usaha 

memiliki beberapa hak yang patut diketahui juga oleh konsumen. Agar 

perekonomian dapat berjalan lancar pelaku usaha juga berhak memperoleh hak-
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haknya, hak-hak pelaku usaha didapat seiring dengan kewajiban yang telah 

dijalankan. 

 Salah satu hak pelaku usaha adalah memperoleh laba atau keuntungan. Dalam 

melakukan usahanya pelaku usaha biasanya ingin memperoleh keuntungan yang 

banyak, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu ”penggunaan modal 

seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin”. Cara 

memperoleh keuntungan yang banyak itu salah satunya dengan menekan biaya 

produksi seminimal mungkin. 

 Hak yang berupa pembayaran dan laba ini dapat digunakan pelaku usaha 

untuk membeli kembali bahan baku atau bahan dasar pembuatan suatu produk. 

Pasal 6 Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-

hak pelaku usaha adalah : 

(1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

(2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

(3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

(4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan.  
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 Permasalahan yang terjadi dalam sebuah produk, misal barang cacat tidak 

selamanya kesalahan produsen. Bisa jadi produk tersebut cacat akibat kelalaian 

konsumen itu sendiri, dalam permasalahan ini produsen atau pelaku usaha dapat 

membela diri sesuai dengan hak yang dimiliki.  

2.2.3 Kewajiban Pelaku Usaha 

 Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang  

Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha adalah : 

(1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

(2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

(3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

(4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

(5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

(6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 
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(7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

 Dalam pasal 7 huruf d diatas disebutkan bahwa “pelaku usaha menjamin 

mutu barang dan atau jasa”. Kewajiban pelaku usaha yang satu ini kadang sering 

dilupakan, demi meraih keuntungan yang besar pelaku usaha seringkali 

melalaikan mutu barang dan/atau jasa yang mereka produksi. Kelalaian menjamin 

mutu barang dan/atau jasa ini bisa jadi disengaja oleh pelaku usaha karena pola 

pengawasan yang kurang dari pemerintah atau karena lemahnya penegakan 

hukum. 

 Apabila terjadi kerusakan produk akibat kelalaian produsen sehingga 

menyebabkan kerugian konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan 

kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen dan 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ganti rugi ini diberikan sebagai 

pengganti penghasilan konsumen yang hilang akibat menderita sakit. 

2.2.4  Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha 

 Menurut Pasal 8 sampai dengan pasal 16 BAB IV UUPK perbuatan yang 

dilarang bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut : 

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang : 
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a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut; 

c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 

g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 

h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. 

i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 
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usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 

harus dipasang/dibuat. 

j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar 

atas barang dimaksud. 

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan benar. 

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran. 

5) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu 

barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah : 

a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, 

harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu 

b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru 

c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki 

sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-

ciri kerja atau aksesori tertentu 
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d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 

sponsor, persetujuan atau afiliasi 

e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia 

f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi 

g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu 

h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu 

i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau 

jasa lain 

j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa 

keterangan yang lengkap 

k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

6) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 

diperdagangkan. 

7) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dialrang 

melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

8) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan mengenai : 

a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa 

b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa 
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c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa 

d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan 

e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 

9) Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau 

lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan : 

a) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi 

standar mutu tertentu 

b) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak 

mengandung cacat tersembunyi 

c) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan 

dengan maksud untuk menjual barang lain 

d) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah 

yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain 

e) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah 

cukup dengan maksud menjual jasa yang lain 

f) Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan 

obral 

10)  Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan 

suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan 

jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk 

melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 

dipromosikan, atau diiklankan. 
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11)  Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan 

suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah 

berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak 

memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 

12)  Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan 

obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa 

pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa 

barang dan/atau jasa lain. 

13)  Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, 

dilarang untuk : 

a) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan 

b) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa 

c) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan 

d) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang 

dijanjikan 

14)  Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang 

melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat 

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. 

15)  Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan 

dilarang untuk: 

a) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 

sesuai dengan yang dijanjikan; 
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b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 

 Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK 

terdapat dua larangan pokok, terhadap kelayakan produk, yaitu : 

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat, 

dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak 

akurat, yang menyesatkan konsumen. 

 Apabila melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi seperti yang 

tercantum dalam pasal 62 ayat 1 UUPK yaitu, Pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 

(2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan pasal 

18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda 

paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua milyar rupiah). 

2.3 Sertifikasi Halal 

2.3.1 Label Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Bagi Konsumen Muslim 

Di Indonesia 

Islam memandu umatnya agar mengomsumsi sesuatu yang halal dan baik, hal 

tersebut merupakan hal yang tak bisa ditawar kecuali dalam keadaan darurat 

sehingga upaya perlindungan terhadap konsumen Muslim di Indonesia juga perlu 

menyentuh permasalahan kehalalan suatu produk. Jaminan kehalalan suatu produk 
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pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal yang 

menyertai suatu produk pangan yang dengan sertifikasi tersebut produsen dapat 

mencantumkan tulisan/label halal pada kemasannya. Diketahuinya suatu produk 

pangan itu halal atau tidak halal bagi kaum muslim umumnya dapat diketahui 

melalui pencantuman label halal pada kemasan produk. Kata halal dalam tulisan 

Arab pada label sebuah produk pangan biasanya ditemukan konsumen dalam 

kemasan sebagai bentuk pernyataan dari pihak produsen yang mengindikasikan 

bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam, atau terhindar 

dari unsur-unsur sebagaimana diharamkan oleh ajaran Islam. 

 Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk meliputi 

berbagai aspek, antara lain aspek bahan bakunya, aspek tata cara 

memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya, hingga aspek tata cara 

mengkonsumsinya. Sementara kehalalan suatu produk yang dinyatakan dalam 

sebuah label, lebih menekankan kehalalan menurut unsur bahan baku dan cara 

memproduksinya, termasuk juga cara pengemasannya. 

 Berdasarkan peraturan yang berlaku, label halal yang dicantumkan dalam 

suatu produk pangan dalam kemasan harus didasarkan atas sertifikat halal yang 

dimiliki oleh produk yang bersangkutan dimana sertifikat halal tersebut 

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). 

 Produk pangan olahan yang dapat diajukan untuk setifikasi dan labelisasi 

halal yaitu: 
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1. Produk yang telah terdaftar di Badan POM (mempunyai MD untuk produk 

dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri). 

2. Produk yang  telah mempunyai nomor PIRT (Pangan Industri Rumah 

Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. 

 Sertifikasi dikeluarkan oleh MUI melalui serangkaian pemeriksaan yaitu 

evaluasi oleh Tim Auditor dan Rapat Komisi Fatwa, sedangkan Labelisasi Halal 

adalah persetujuan pencantuman tulisan pada label yang diberikan berdasarkan 

Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI, dan telah menerapkan Sistem 

Jaminan Halal. Hal inilah, yang dapat memberikan ketentraman bagi konsumen 

untuk mengkonsumsi pangan yang halal.  

2.3.2 Pengaturan Labelisasi Halal Dalam Hukum Positif Indonesia 

 Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e Undang Undang Pangan 

dinyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting 

bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, 

pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap 

orang yang memproduksi pangan dan atau memasukan pangan ke wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan 

adalah halal bagi umat Islam. Keterangan tentang halal dimaksudkan agar 

masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). 

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan 

dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab 

atas kebenaran pernyataan tersebut. 
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 Keterangan pada label halal tersebut harus dicetak dengan menggunakan 

bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dalam bentuk yang jelas sehingga 

dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Penggunaan istilah asing dapat 

dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, 

atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri. Setiap 

orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal bulan dan 

tahun kadaluarwasa pangan yang diedarkan. 

 Dalam UUPK juga diatur mengenai ketentuan halal. Pengaturan mengenai 

labelisasi halal ini antara lain terdapat pada Bab IV UUPK mengenai Perbuatan 

Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf h yang 

menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan 

berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan. Dalam hal ini penghalal yang 

dicantumkan dalam label. Dalam hal ini, pemerintah juga harus melindungi 

masyarakat terhadap produksi dan peredaran makanan yang tidak memenuhi 

syarat, terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama. 

Hal ini ditegaskan pengaturannya dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1991 

tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran 

Makanan Olahan. Pelaksanaan pencantuman label halal pada kemasan produk 

makanan dan minuman dinilai sangat penting untuk memberi kepastian bagi umat 

Islam tentang halal setidaknya untuk produk makanan dan minuman yang beredar. 

Hal ini diwujudkan dengan ditandatanganinya Piagam Kerja Sama antara Menteri 

Kesehatan, Menteri Agama, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada 
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tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Tulisan Halal Pada 

Makanan. 

 Dasar dari kebijaksanaan pengaturan pencantuman label halal adalah 

memberikan ketentraman dan kepastian, bersifat sukarela, tidak menambah beban 

harga bagi konsumen/bermutu, aman, dan halal. Kepastian kehalalan dapat 

dijamin karena sebelum produk diizinkan mencantumkan label halal, terlebih 

dahulu telah dilakukan pemeriksaan setempat (audit) komprehensif secara terpadu 

oleh Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, 

Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Pemeriksaan komprehensif itu 

meliputi audit terhadap bahan baku dan penerapan cara produksi yang baik, 

termasuk pengujian laboratorium. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, MUI 

menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat, yang selanjutnya 

menjadi dasar pencantuman label halal oleh Badan POM. 

2.3.3 Tujuan Labelisasi dan Sertifikasi Halal Di Indonesia 

 Pemberian label pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat 

memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan yang 

dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun 

keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan utnuk 

melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi 

produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan 

sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk 

pangan yang akan dikonsumsinya sesuai dengan keyakinan agama Islam yang 

dianutnya.   
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 Pencantuman label halal yang tidak begitu saja dapat dicantumkan oleh pihak 

produsen karena harus melewati terlebih dahulu sertifikasi halal memberikan 

jaminan kepada konsumen dalam mencapai ketentraman batin masyarakat dalam 

mengkonsumsi makanan dan minumannya, sehingga dapat menunjang kelancaran 

dan kestabilan pembangunan nasional. Selain itu dengan adanya sertifikasi dan 

labelisasi halal ini dapat membuat pihak produsen tidak menjadi dirugikan namun 

justru memberikan jaminan kepastian kepada produsen dalam menjalankan 

usahanya.  

 Dengan demikian Sistem Jaminan Halal bertujuan untuk menjaga 

kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat 

selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. 

2.3.4  Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pernyataan Label Halal 

 Pencantuman label halal jika dilihat dari sudut kepentingan pelaku usaha 

dapat dijadikan ajang peningkatan promosi suatu produk karena label halal 

merupakan sebuah cara yang cukup efektif dalam memberikan rasa aman, nyaman 

dan ketenangan bagi konsumen muslim baik di Indonesia maupun di dunia karena 

jika aspek kehalalan tersebut terpenuhi bukan hanya syariat saja yang terpenuhi 

namun juga aspek kesehatan dari produk itu sendiri. 

 Kenyamanan/ketenangan bagi konsumen muslim merupakan persoalan 

penting. Apalagi dalam Islam dianjurkan meninggalkan semua hal yang bersifat 

ragu-ragu (syubhat) dan dilarang oleh agama. Tanpa label halal, suatu produk 

barang yang dikonsumsi bisa dikategorikan sebagai barang yang meragukan. Jadi 

dalam hal ini diharapkan moralitas dari pihak produsen untuk memberikan 
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perlindungan yang baik terhadap konsumen dengan bentuk kerelaan produsen 

dalam mencantumkan label halal bagi produk yang dikeluarkannya. 

 Dengan demikian, konsumen menjadi lebih nyaman dan terhindar dari rasa 

khawatir, mengingat bahwa bagi umat Islam kehalalan pangan sangatlah prinsipil 

karena berkaitan dengan keyakinan agamanya. 

Yang perlu diperhatikan dalam sertifikasi halal, yaitu:  

a. Sistem Jaminan Halal 

Jaminan kehalalan suatu produk pangan diwujudkan dalam dalam bentuk 

sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang dengan 

sertifikat tersebut pihak produsen dapat mencantumkan label halal pada 

kemasan produknya. 

Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka 

produsen harus menyiapkan dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (Halal 

Assurance System) sebagai bagian dan kebijakan perusahaan.  

Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk Panduan Halal (Halal 

Manual) sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara 

kehalalan produk, serta Prosedur Baku Pelaksanaan (Standard Operating 

Prosedur) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan 

produknya terjamin. 

Selain itu perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal 

Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan 

produksi halal serta melakukan pemeriksaan internal (Audit Internal) 
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untuk mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin 

kehalalan tersebut dilakukan sebagaimana mestinya. 

b. Proses Sertifikasi Halal 

Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya harus 

melampirkan: 

spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan 

penolong serta bagan alih proses. Sertifikat halal atau surat keterangan 

halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga 

Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang 

berasal dari hewan dan turunannya. Sistem Jaminan halal yang diuraikan 

dalam Panduan Halal beserta prosedur baku pelaksanaannya. Persyaratan 

tersebut kemudian diperiksa dengan melakukan pemeriksaan/audit ke 

lokasi produsen. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium akan 

dievaluasi dan jika telah memenuhi persyaratan maka akan diajukan ke 

Sidang Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status kehalalannya. 

Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh MUI, setelah ditetapkan status 

kehalalannya oleh Komisi Fatwa.  

Produsen atau importer yang telah memperoleh sertifikat halal wajib 

mencantumkan lebel halal pada kemasan produknya yang dicantumkan 

nomor sertifikat dan tulisan halal dengan huruf arab dan huruf latin serta 

dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, 

serta dalam ukuran tertentu. 
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Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang 

menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang 

Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM 

MUI. 

Jangka waktu pemberlakuan sertifikat halal dari Lembaga Sertifikat 

(Lembaga Pemeriksa) bagi Produsen hanya berlaku untuk jangka waktu 2 

(dua) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk daging impor, 

sertifikat halal hanya berlaku untuk setiap kali pengapalan. 

Setelah masa 2 (dua) tahun selesai, maka akan diadakan pemeriksaan 

ulang kembali. Sertifikat halal dapat dicabut oleh Lembaga Pemeriksa 

apabila produsen atau importir pemegang sertifikat halal tersebut 

melakukan pelanggaran dibidang pangan halal. 

Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat halal tersebut 

Lembaga Pemeriksa (LPPOM MUI) akan mengirimkan surat 

pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. 

Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus 

mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya. 

Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka untuk tahun itu 

produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan 

sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala 

LPPOM MUI. 
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Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat halal, produsen harus segera 

mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI. 

c. Alokasi Peran Sertifikasi dan Pelabelan Halal 

Dalam menindaklanjuti tanggung jawab kebenaran akan pernyataan atas 

kehalalan produk yang diproduksi dan untuk mendukung kebenaran 

pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan 

yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu pihak produsen 

wajib melakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut kepada Lembaga 

Pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pelaksanaan pemeriksaan ini berdasarkan pada pedoman dan tata cara 

yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan 

pertimbangan dan saran dari Lembaga Keagamaan yang memiliki 

kompetensi di bidang tersebut.  Lembaga Keagamaan yang dimaksud 

dalam Pasal 11 PP tentang Label dan Iklan Pangan adalah Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang 

menetapkan fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam sidang Komisi Fatwa, 

memikul tanggung jawab dalam menentukan halal tidaknya suatu 

makanan/produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim Indonesia. 

Dalam hal ini LPPOM MUI adalah Lembaga Keagamaan yang ditunjuk 

oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah 

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Lembaga Pemeriksa 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 
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518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan 

Penetapan Pangan Halal, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Memiliki tenaga auditor atau inspektor pangan halal dalam jumlah dan 

kualitas yang memadai yang memenuhi syarat-syarat: 

1) beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan 

kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan golongan; 

2) minimal berpendidikan S-1 bidang pangan, Kimia, Biokimia, dan 

Teknik Industri; 

3) mempunyai sertifikat auditor atau inspektor pangan halal dari 

pelatihan atau penataran auditor atau inspektor pangan halal yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa; 

b) Memiliki standar prosedur tetap pemerikasaan pangan halal. 

c) Memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan 

untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan. 

d) Memiliki jaringan dan kerjasama dalam lemabaga sertifikasi halal di 

dalam negeri dan luar negeri. 

 

 

 

 



 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Dasar Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1990:3). 

Penelitian ini menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan 

kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau 

membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan 

dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang peran LPPOM 

terhadap berbagai jenis label halal pada produk makanan yang beredar di pasaran. 

Sehingga dari data primer maupun data sekunder diharapkan dapat memaparkan 

secara lebih jelas dan berkualitas. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penetapan Lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi 

penelitian perlu ditetapkan lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. 
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Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Lembaga Pengkajian Pangan 

Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di 

Semarang. 

Penulis mengambil di lokasi tersebut karena LPPOM MUI Semarang 

adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai tugas mengeluarkan 

sertifikat halal dan mengawasi produk makanan berlebel halal yang beredar di 

pasaran, yang dimana lembaga tersebut berkaitan erat dengan tema penulisan ini. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong, 

2007:62). Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu 

sendiri.  

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah cara sosialisasi kepada masyarakat tentang label halal 

resmi dari LPPOM MUI? 

2. Bagaimanakah peran LPPOM MUI dalam pengawasan label halal yang 

beredar di pasaran? 
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3.4 Sumber Data Penelitian 

 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Lofland dalam Moleong, 2004:157). 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan atau objek penelitian mengenai Bagaimanakah cara 

sosialisasi kepada masyarakat tentang label halal resmi dari 

LPPOM MUI, Bagaimanakah peran LPPOM MUI dalam 

pengawasan label halal yang beredar di pasaran, Informasi tersebut 

melalui Informan.  

 Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 

2004:132). Informan yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak 

yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan 

permasalahan atau objek penelitian Bagaimanakah cara sosialisasi 

kepada masyarakat tentang label halal resmi dari LPPOM MUI, 

Bagaimanakah peran LPPOM MUI dalam pengawasan label halal 

yang beredar di pasaran. Informan yang dimaksud di sini adalah 

pihak dari LPPOM MUI Semarang yang berwenang terkait 

masalah tersebut. 
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2.  Data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa 

dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau 

keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan 

dapat berfungsi  sebagai data penunjang dalam penelitian ini. 

Dokumen yang dimaksud berupa buku, catatan wawancara, dan 

rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian 

mengenai Bagaimanakah cara sosialisasi kepada masyarakat 

tentang label halal resmi dari LPPOM MUI, Bagaimanakah peran 

LPPOM MUI dalam pengawasan label halal yang beredar di 

pasaran. 

3.5 Alat dan Tekhnik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian skripsi ini nantinya penulis akan menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Pengamatan (Observasi) 

 Metode ini dipakai untuk mendapat data melalui kegiatan melihat, 

mendengar dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan guna 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara 

mengamati fenomena mengenai peran LPPOM MUI terkait peredaran 

berbagai jenis label halal pada produk makanan yang beredar di 

pasaran. 
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Dari hasil observasi inilah yang kemudian dapat diambil kesimpulan 

atas apa yang telah diamati oleh peneliti akan dapat digunakan sebagai 

pembanding antara hasil wawancara dan kuesioner dengan hasil 

pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak. 

2. Wawancara (Interview) 

 Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong  

2009 : 186)”. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul data 

yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk 

pertanyaan yang ditujukan kepada pihak atau staf LPPOM MUI 

Semarang. Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan 

subjek-objeknya dalam melakukan wawancara harus saling 

bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi 

dan menerima. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

wawancara antara lain : 

(1) Mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang ramah tamah 

pada permulaan wawancara. 

(2) Mengemukakan tujuan dari penelitian dalam bahasa yang 

mudah dimengerti oleh pemberi informasi. 

(3) Peneliti tidak boleh memperlihatkan sikap yang tergesa-gesa. 
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(4) Mengadakan pencatatan pada setiap hasil jawaban yang 

diberikan kepada informan (Sutrisno Hadi  2002 : 221). 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain: 

(1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman 

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. 

(2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. 

(Arikunto, 2006: 155) 

3.6 Keabsahan Data 

 Dalam sebuah penelitian ilmiah, data merupakan hal penting. Data-data 

yang diperoleh perlu diperiksa agar diketahui data yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Ada berbagai cara pemeriksaan data, diantaranya adalah dengan 

perpanjangan keikutsertaan, keajegan pengamatan, triangulasi, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini tekhnik pemeriksaan data yang digunakan adalah metode 

triangulasi. Triangulasi merupakan bentuk pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding dalam data itu. 

 Menurut Denzin pemeriksaan keabsahan data dengan metode triangulasi 

ada beberapa macam, yaitu : triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan 
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metode, triangulasi dengan penyidik, triangulasi dengan teori. (Moloeng, 2005 : 

330). 

 Dalam penelitian ini metode pemeriksaan keabsahan data yang digunakan 

adalah metode triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan 

sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

 Menurut Patton, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi 

dengan sumber dapat dicapai dengan jalan : 

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara ; 

(2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi ; 

(3) Membandingkan apa-apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu ; 

(4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan; 

(5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. (Moloeng, 2005 : 31). 
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 Triangulasi dengan menggunakan sumber berarti membandingkan dengan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di proses melalui waktu 

dan alat yang berbeda. Dalam metode penelitian kualitatif ini pemeriksaan 

keabsahan data hanya menggunakan dua bahan pembanding, yaitu : 

(1) Membandingkan apa yang yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 

(2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibandingkan antara 

pengamatan lapangan atau observasi dengan data hasil wawancara dengan 

responden. Antara teori dengan hasil wawancara dengan pihak LPPOM MUI, dan 

membandingkan dengan fakta di lapangan. Tujuannya agar didapat hasil 

penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian. 

3.7 Metode Analisis Data 

 Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Moleong 2007:248). 

  Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan 

tema-tema dan merumuskan hipotesis- hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada 
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formula yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja 

pada analisis data, tema, dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam  dengan 

cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada (Ashshofa 

2004:66). 

 Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan 

cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta 

menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah 

sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah 

membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, 

serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan 

memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna 

mendapatkan data primer yang dilakukakan dengan cara wawancara dengan pihak 

yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap 

mengenai obyek permasalahan.  

 Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya 

dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di 

dalam kenyataannya. 

3.8 Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke 

lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap 
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sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan 

sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu: 

(1) Menyusun rancangan penelitian. 

(2) Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap 

tempat yang akan digunakan dalam penelitian. 

(3) Membuat surat ijin penelitian. 

(4) Menentukan responden yang akan membantu peneliti. 

(5) Mempersiapkan perlengkapan penelitian. 

(6) Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan 

dengan tata cara penelitian yaitu di LPPOM MUI Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Tinjauan Umum Tentang LPPOM MUI 

4.1.1.1 Sejarah Terbentuknya LPPOM MUI 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI), dibentuk oleh MUI sebagai respon atas merebaknya isu 

lemak babi yang sangat meresahkan masyarakat. Isu tersebut berkembang sangat 

cepat sehingga jika dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu 

perekonomian nasional, karena banyak produk makanan dan minuman yang 

dijauhi konsumen. 

Untuk menjaga sekaligus meningkatkan ketentraman batin umat, maka pada 

tanggal 6 Januari 1989 didirikan sebuah lembaga bernama LPPOM MUI. Ini 

merupakan tonggak awal MUI memasuki babak baru dibidang penetapan status 

halal-haram pangan olahan secara konkrit. 

Pada tahun pertama kelahirannya, sesuai dengan amanah MUI, lembaga ini 

mencoba membenahi berbagai masalah dalam makanan sehubungan dengan 

kehalalannya sehingga dapat menentramkan konsumen muslim khususnya dan 

konsumen Indonesia pada umumnya serta para produsen secara keseluruhan.  
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Dalam sejarahnya, LPPOM MUI yang kini memasuki usia ke-23, mencatat 

sejumlah prestasi yang membanggakan. Di dalam negeri, kiprah pelayanan 

LPPOM MUI semakin meningkat. Sejak tahun 2005 hingga Desember 2011, 

LPPOM MUI telah mengeluarkan sedikitnya 5896 sertifikat halal, dengan jumlah 

produk mencapai 97.794 item dari 3561 perusahaan. Angka tersebut tentu akan 

meningkat jika ditambah dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPPOM 

MUI daerah yang kini tersebar di 33 provinsi di Indonesia. 

 Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 200 juta jiwa, 

Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah-langkah proaktif dalam 

mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai pasar sekaligus penyedia produk halal 

bagi konsumen. Berkaitan dengan itu, pada 24 Juni 2011 lalu,  Menteri 

Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Ir. M. Hatta Rajasa telah 

mendeklarasikan Indonesia sebagai Pusat Halal dunia. 

Deklarasi tersebut sejalan dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh 

LPPOM MUI, antara lain dengan mendisain dan menyusun Sistem Sertifikasi 

Halal (SH) dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang telah diadposi lembaga-lembaga 

sertifikasi halal luar negeri. LPPOM MUI adalah pelopor dalam Sertifikasi Halal 

dan Sistem Jaminan Halal secara internasional. 

Diadopsinya standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat 

menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab, 

konsumen terlindungi dari produk-produk yang tidak dijamin kehalalannya. 

Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga 
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memperoleh kepastian tentang persyaratan halal yang harus mereka penuhi 

sebelum memasarkan produk mereka. 

Sejak kehadirannya hingga kini, LPPOM MUI telah berulang kali 

mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syari’ah, 

dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan serta muzakarah. 

Semua dikerjakan agar proses dan standar Sistem Sertifikasi Halal dan Sistem 

Jaminan Halal yang terus dikembangkan oleh LPPOM MUI senantiasa sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang 

semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga 

semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan Rancangan Undang 

Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang kini sedang dibahas di DPR RI. 

Berkaitan dengan itu, MUI telah meneguhkan sikap bahwa konsumen 

muslim Indonesia sebagai penduduk mayoritas harus dilindungi hak-haknya 

dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan, minuman, obat, 

kosmetika, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan lain, atau yang sering 

disebut produk halal yang beredar di Indonesia. 

Oleh karena itu, keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur 

produk halal merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi. Sebab 

undang-undang tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian penegakan hukum 

bagi para pelanggarnya. Inilah esensi negara hukum yang sesungguhnya, yang 

menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya atas prinsip keadilan (fairness). 
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Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk 

halal, LPPOM MUI mengadakan program sosialisasi dan informasi publik antara 

lain melalui seminar, workshop, kunjungan ke produsen halal, penerbitan majalah, 

pengelolaan media informasi online serta penyelenggaraan pameran produk halal 

Indonesia Halal Expo (INDHEX) yang digelar secara rutin setiap tahun. 

Selain itu, demi meningkatkan pelayanan pelanggan, LPPOM MUI 

membangun Management Information System (MIS), yang memudahkan 

masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi 

halal bisa melakukannya secara online melalui situs www.halalmui.org. 

Berbagai langkah dan kebijakan LPPOM MUI di bidang sertifikasi halal 

dimaksudkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

memperoleh produk halal. Oleh karena itu adanya sebuah undang-undang yang 

menjamin tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia menjadi 

sebuah keharusan agar implementasi Sertifikasi Halal semakin diperkuat oleh 

payung hukum yang jelas. 

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan 

kerjasama dengan Badan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementrian Agama, 

Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementrian Pertanian dan Kementrian Koperasi 

dan UKM. Khususnya dengan Badan POM, sertifikasi halal MUI merupakan 

persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan. 

Kedepan, LPPOM MUI ingin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin 

dalam sertifikasi halal dan sistem jaminan halal secara internasional melalui 
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lembaga-lembaga keislaman dunia, seperti World Halal Food Council (WHFC), 

Organisasi Konferensi Islam, dan Rabithah Alam Islami. 

Adapun visi dan misi dari LPPOM MUI, antara lain: 

a. Visi 

Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk 

memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia 

yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara 

nasional dan internasional. 

b. Misi 

1) Menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit  halal. 

2) Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang  beredar dan 

dikonsumsi masyarakat. 

3) Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 

senantiasa mengkonsumsi produk halal. 

4) Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara 

menyeluruh. 

4.1.1.2 Prosedur Sertifikasi 

 Untuk pencantuman logo halal di label kemasan, produk retail yang 

produknya dipasarkan di Indonesia, industri harus mengajukan izin ke BPOM 

terlebih dahulu.  Proses auditnya dilakukan bersama-sama dengan tim auditor 

yang berasal dari Badan POM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama.  Izin 

pencantuman logo halal akan dikeluarkan setelah sertifikat halal diterbitkan oleh 
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MUI dan persyaratan toyibnya terpenuhi. Sementara untuk restoran, katering, 

produk ekspor, atau produk yang menjadi bahan baku industri atau restoran 

pendaftaran sertifikasi halal dapat langsung ke LPPOM MUI. 

 Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat 

LPPOM MUI dengan ketentuan  sebagai berikut:  

a. Industri Pengolahan 

1) Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di 

lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merk/brand yang sama. 

2) Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk 

maklon dan pabrik pengemasan. 

3) Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang 

sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia 

disertifikasi halal. 

b. Restoran dan Katering 

1) Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual 

termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu 

musiman. 

2) Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta 

gudang. 

c. Rumah Potong Hewan 

Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang 

berada dalam satu perusahaan yang sama. 

Adapun bagan prosedur pendaftaran sertifikat halal kepada LPPOM MUI 

beserta penjelasannya sebagai berikut: 
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Bagan 4.1 Prosedur Sertifikasi Halal 
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Penjelasan: 

1. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi 

produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan. Borang 

tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama 

produk serta bahan-bahan yang digunakan. 

2. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya 

dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa 

kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus 

melengkapi sesuai dengan ketentuan. 

3. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal 

audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit 

ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam 

keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. 

4. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) 

dievaluasi dalam Rapat  Auditor  LPPOM MUI. Hasil audit yang 

belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan 

melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor 

akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi 

Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. 

5. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam 

Sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan. 

6. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika 

dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, 
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dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi 

halal. 

7. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah 

ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. 

8. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan 

fatwa. 

9. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen 

harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan LPPOM MUI. 

Label halal dikeluarkan oleh Balai POM (BPOM), sedangkan sertifikat halal 

dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Prosedur pendaftaran lebel halal adalah dengan 

mengajukan surat permohonan ijin pemasangan label halal dilampiri dengan copy 

sertifikat halal kepada Balai POM. 

 Biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan sertifikat halal, dibedakan 

menjadi tiga yaitu: 

1. Biaya Pendaftaran 

2. Biaya Auditing 

Biaya ini meliputi biaya transportasi akomodasi dan honorarium. 

3. Biaya Sertifikasi 

Besarnya biaya sertifikasi tergantung pada besarnya perusahaan dan 

luasnya jangkauan pemasaran produk. 

 

 
 



59 
 

4.1.1.3 Masa Berlaku Sertifikat Halal 

Sertifikat Halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya 

sertifikat halal. Sedangkan sistem pengawasannya, sebagai berikut: 

1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal 

sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.   

2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal  setiap 6 

(enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.    

3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib 

melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI. 

Setelah habis masa berlaku sertifikat halal yakni selama 2 tahun, maka 

produsen diwajibkan memperpanjang lagi masa sertifikatnya dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan. 

2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. 

3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik 

produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir 

proses terbaru.           

4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru. 

5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai 

dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas. 
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Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, maka tidak akan 

diizinkan lagi untuk menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar 

yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, jurnal halal.  

4.1.2 Sosialisasi Label Halal Dari LPPOM MUI 

4.1.2.1 Sosialisali Label Halal Resmi Dari LPPOM MUI Kepada Masyarakat 

 Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia 

adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata 

halal dalam sebuah lingkaran. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan Dirjen POM 

(Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, mewajibkan para produsen-produsen produk makanan untuk 

mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan dari 

produk makanan tersebut. Dengan begitu konsumen dapat memperoleh sedikit 

informasi yang dapat membantu mereka untuk menentukan sendiri kehalalan 

suatu produk.  

 Kondisi masyarakat Muslim yang menjadi konsumen dari produk-produk 

makanan yang beredar dipasar, namun mereka tidak mengetahui apa yang 

sebenarnya mereka konsumsi selama ini. Sebagai orang Islam yang memiliki 

aturan yang sangat jelas tentang halal dan haram, seharusnya konsumen Muslim 

terlindungi dari produk-produk yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya 

(syubhat). LPOM MUI memberikan sertifikasi halal pada produk-produk yang 

lolos audit sehingga produk tersebut dapat dipasang label halal pada kemasannya 

dengan demikian masyarakat dapat mengkonsumsi produk tersebut dengan aman.  

 
 



61 
 

 Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM MUI 

memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen makanan yang secara 

sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM-MUI. Dengan begitu 

produk yang beredar dikalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang 

secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. 

Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki 

sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan 

produknya. Dengan demikian konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk-

produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk 

yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan 

produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel 

halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri. 

 Kebijakan Sertifikasi Halal atas seluruh produk makanan yang ada belum 

dilaksanakan secara optimal. Tingginya peredaran produk makanan olahan 

industri besar maupun rumahan yang tanpa memikirkan kelayakan proses 

produksinya mulai dari bahan sampai proses pengemasan belum tentu memenuhi 

syarat-syarat kehalalan. Keadaan tersebut belum disadari oleh pemerintah untuk 

melakukan upaya perbaikan dan peningkatan sistem kontrol atas semua produk 

makanan yang beredar di pasaran. 

 Di pasaran itu sendiri begitu banyak jenis label halal yang beredar seperti 

contoh label halal yang memakai huruf arab, ada juga label halal yang ditulis 

dengan huruf latin biasa hal ini yang menyebabkan konsumen bingung dalam 

menentukan mana label halal yang asli dan mana label halal yang palsu sedangkan 
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LPPOM MUI telah mengeluarkan label halal yang resmi yang mungkin banyak 

tidak diketahui oleh konsumen. 

 Konsumen itu terdapat menjadi 2, yaitu konsumen yang terinformasi dan 

konsumen yang tidak terinformasi. Dalam hal ini, konsumen yang tidak 

terinformasilah yang banyak menjadi korban karena mereka tidak mengetahui 

mana label halal yang palsu dan mana label halal yang asli. 

 Karena itulah dibutuhkan adanya sosialisasi dari pihak LPPOM MUI kepada 

seluruh lapisan masyarakat agar mereka dapat mengetahui perbedaan antara logo 

halal yang asli dan mana logo halal yang palsu atau abal-abal. Berdasarkan 

penilitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak LPPOM MUI 

mengemukakan bahwa, adapun cara yang ditempuh oleh LPPOM MUI dalam 

mensosialisasikan label halal resmi kepada masyarakat yaitu melalui Majelis 

Taklim, perusahaan-perusahaan IKM binaan dinas-dinas Kabupaten/Kota, brosur, 

spanduk, website.  

 

Gambar 4.1 Website LPPOM MUI 
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Gambar 4.2 Reklame 

 Berikut contoh jenis-jenis label halal palsu atau abal-abal yang beredar di 

pasaran dan label halal resmi yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI: 

 

Gambar 4.3 Contoh logo halal palsu atau abal-abal yang beredar di pasaran 

 

Gambar 4.4 Logo halal resmi yang dikeluarkan LPPOM MUI 
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4.1.2.2 Sosialisali Label Halal Resmi Dari LPPOM MUI Kepada Pelaku Usaha 

Khususnya IKM (Industri Kecil Menengah) 

 Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, LPPOM MUI juga bekerja 

sama dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) untuk 

melakukan sosialisisasi kepada IKM (Industri Kecil Menengah) dalam bentuk 

workshop maupun penyuluhan yang berada di kota Semarang. Agar para IKM  

mau mensertifikasi produk mereka sehingga ada jaminan dari LPPOM MUI, dan 

masyarakat lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan produk-produk 

mereka. (wawancara dengan Triyono, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota 

Semarang, tanggal 4 Januari 2013) 

 Tentunya pihak LPPOM MUI dalam melaksanakan sosialisasi kepada IKM 

tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh 

LPPOM MUI diantaranya: 

1. Pemahaman sebagian IKM bahwa menentukan kehalalan suatu produk 

adalah pengusaha itu sendiri, bukan LPPOM MUI. Kehadiran LPPOM 

MUI hanyalah proses birokrasi formalitas semata, sehingga mereka 

cenderung memandang sebelah mata kehadiran LPPOM MUI. 

2. Beberapa IKM tidak bersedia diaudit karena takut kerahasiaan 

perusahaan diketahui orang lain dan khawatir akan ditiru oleh orang lain. 

3. Perusahaan merasa sudah terkenal sehingga tidak membutuhkan lagi 

sertifikat halal.  
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 Di Indonesia sendiri masih banyak permasalahan mengenai lemahnya 

perlindungan konsumen terhadap  jaminan produk halal yang beredar di pasaran, 

sehingga banyak konsumen yang menjadi korban. Masalah tersebut dilatar 

belakangi oleh: 

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan dengan 

produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum 

bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya. Keadaan demikian 

menjadikan umat Islam menemui kesulitan dalam membedakan mana yang 

halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan 

ketidaktentraman batin dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan 

produk lainnya. 

2. Tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi mana di dalam sistem 

tata negara dalam konstruksi pemerintahan negara sebagai 

institusi/lembaga penjamin halal terhadap pangan dan produk lainnya, 

sehingga tidak terdapat kepastian mengenai wewenang, tugas, dan fungsi 

mengenai atau dalam kaitannya dengan jaminan produk halal. 

3. Produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat 

meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan 

bioteknologi. 

4. Sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal 

resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya 

sistem yang dipraktekkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. 
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Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-

masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal. 

5. Sistem informasi produk halal yang memadai sebagai pedoman pelaku 

usaha dan masyarakat belum sesuai dengan tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang produk-produk yang halal.   

4.1.3 Peran LPPOM MUI Dalam Mengawasi Label Halal Yang Beredar Di 

Pasaran 

 Pada dasarnya LPPOM MUI tidak mempunyai wewenang dalam 

mengawasi beredarnya berbagai macam jenis label halal palsu atau abal-abal yang 

beredar di pasaran. LPPOM MUI hanya bertindak sebagai pihak yang 

mengeluarkan sertifikat saja. Dalam hal ini yang berhak mengawasi beredarnya 

berbagai jenis label halal di pasaran adalah Badan POM (BPOM).  

 Kewenangan yang dimiliki oleh Badan POM antara lain menindak pelaku 

usaha yang melanggar hukum. Ariyani mengatakan bahwa: ”kewenangan BPOM 

terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum adalah dengan memberi peringatan 

kepada pelaku usaha, pelaku usaha harus membuat surat pernyataan, BPOM 

melakukan penarikan produk dengan ijin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, 

pemusnahan makanan dan atau obat yang melanggar ketentuan undang-undang, 

dan bahkan sampai memproses pidana dengan melaporkannya kepada para 

penegak hukum”. (wawancara dengan Ariyani BPOM Semarang, tanggal 10 

Desember 2012). 

 
 



67 
 

 Pencantuman label halal (abal-abal) pada produk makanan merupakan hal 

yang bersifat bebas. Bebas yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap 

produsen/perusahaan berhak mencantumkan atau tidak mencantumkan logo label 

halal pada setiap kemasan produknya. Hal ini tidak masalah terhadap LPPOM 

MUI selama produk tersebut tidak memakai logo label halal yang resmi dari 

LPPOM MUI. 

 Namun beda lagi apabila misalkan ditemukan bahwa di pasaran ada suatu 

produk makanan yang kemasannya tercantum label halal dari LPPOM MUI yang 

pada kenyataanya produk tersebut belum pernah didaftarkan sertifikat halalnya. 

Maka LPPOM MUI berhak mengambil langkah hukum, namun sebelum itu 

alangkah baiknya pihak LPPOM MUI melakukan negosiasi atau pembinaan agar 

perusahaan tersebut mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat 

halal. Karena pada dasarnya LPPOM MUI lebih mengutamakan cara 

musyawarah/kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Namun 

apabila pihak LPPOM MUI sudah menegur sampai tiga kali dan perusahaan 

tersebut tetap tidak mau mendaftarkan produknya dan tetap mencantumkan label 

halal LPPOM MUI dalam kemasannya, maka dengan terpaksa LPPOM MUI akan 

mengambil tindakan yang tegas, yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib. 

(wawancara dengan Sukirman, LPPOM MUI Jawa Tengah, tanggal 12 Desember 

2012) 

 Selain itu, LPPOM MUI juga melakukan pengawasan kepada setiap 

perusahaan yang sudah mendaftarkan produknya. Pihak  LPPOM MUI akan 

meminta laporan audit internal berkala setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya 
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sertifikat halal dari perusahaan-perusahaan bersertifikat halal untuk memastikan 

konsistensi kehalalan produknya. 

 Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak 

LPPOM MUI. Karena LPPOM MUI akan mengadakan inspeksi mendadakn 

apabila mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang 

melakukan penyimpangan terhadap konsistensi kehalalan suatu produk.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Cara LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Label Halal Resmi 

Kepada Masyarakat  

 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, 

mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan 

turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi 

kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk 

dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu 

memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada 

masyarakat. 

 Dalam penjelasan Undang Undang Pangan disebutkan bahwa keterangan 

halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas memeluk agama islam. Label tidak boleh diberi keterangan yang dapat 
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menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda 

atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan (dibuat-buat) 

digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi harus 

dalam nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh 

konsumen pada produk suatu makanan dan minuman kemasan. Dengan kata lain 

suatu produk makanan dan minuman tidak boleh dijual dengan nama yang tidak 

sesuai dengan kandungan isi makanan/minuman tersebut. 

 Di pasaran begitu banyak jenis label halal yang beredar seperti contoh label 

halal yang memakai huruf arab, ada juga label halal yang ditulis dengan huruf 

latin biasa hal ini yang menyebabkan konsumen bingung dalam menentukan mana 

label halal yang asli dan mana label halal yang palsu sedangkan LPPOM MUI 

telah mengeluarkan label halal yang resmi yang mungkin banyak tidak diketahui 

oleh konsumen. 

 Perlindungan konsumen menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 berasaskan keamanan dan keselamatan 

konsumen, serta kepastian hukum. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang Undang No. 

8 Tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen adalah : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan 
dari efek negatif pemakaian barang dan jasa. 
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c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapakan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, 
keamanan dan keselamatan konsumen.  

 Hak Konsumen menurut pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang 
dipergunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara utuh. 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, gabti rugi dan penggantian apabila 
barang dan jasa yang diterima yidak sesuai perjanjian. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

 Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e Undang Undang Pangan 

dinyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting 
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bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, 

pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap 

orang yang memproduksi pangan dan atau memasukan pangan ke wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan 

adalah halal bagi umat Islam. Keterangan tentang halal dimaksudkan agar 

masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). 

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan 

dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab 

atas kebenaran pernyataan tersebut. 

 Pemberian label pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat 

memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan yang 

dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun 

keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan utnuk 

melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi 

produk makanan yang tidak halal. 

  Keterangan pada label halal tersebut harus dicetak dengan menggunakan 

bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dalam bentuk yang jelas sehingga 

dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Penggunaan istilah asing dapat 

dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, 

atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri. Setiap 

orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal bulan dan 

tahun kadaluarwasa pangan yang diedarkan. 
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  Dasar dari kebijaksanaan pengaturan pencantuman label halal adalah 

memberikan ketentraman dan kepastian, bersifat sukarela, tidak menambah beban 

harga bagi konsumen/bermutu, aman, dan halal. Kepastian kehalalan dapat 

dijamin karena sebelum produk diizinkan mencantumkan label halal, terlebih 

dahulu telah dilakukan pemeriksaan setempat (audit) komprehensif secara terpadu 

oleh Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, 

Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Pemeriksaan komprehensif itu 

meliputi audit terhadap bahan baku dan penerapan cara produksi yang baik, 

termasuk pengujian laboratorium. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, MUI 

menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat, yang selanjutnya 

menjadi dasar pencantuman label halal oleh Badan POM. 

 Agar masyarakat mengetahui semua informasi tentang produk makanan 

berlabel halal maka diperlukan sebuah sosialiasi. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak LPPOM MUI mengemukakan bahwa, 

adapun cara yang ditempuh oleh LPPOM MUI dalam mensosialisasikan label 

halal resmi kepada masyarakat yaitu melalui Majelis Taklim, perusahaan-

perusahaan IKM binaan dinas-dinas Kabupaten/Kota, brosur, spanduk, website.

 Namun pada kenyataannya sosialisasi tersebut belumlah optimal masih 

banyak masyarakat yang belum mengetahui sosialisasi tersebut khususnya bagi 

masyarakat berada di pedesaan ataupun masyarakat yang mempunyai ekonomi 

kelas menengah ke bawah. Pemasangan spanduk, reklame, dan banner hanya 

terkonsentrasi pada jalan-jalan besar ibu kota maupun pertigaan atau perempatan 

jalan besar. Penyebaran brosur tentang label halal LPPOM MUI juga hanya pada 
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kalangan tertentu saja tidak menyebar secara merata. Bahkan sebagian besar dari 

masyarakat juga tidak bisa membedakan mana produk makanan yang berlabel 

halal asli dan mana produk makanan yang berlabel halal palsu. Oleh karena itu 

disinilah diperlukan campur tangan dari pemerintah agar sosialisasi tersebut dapat 

menyeluruh ke semua kalangan masyarakat.  

4.2.2 Peran LPPOM MUI Dalam Mengawasi Label Halal Yang Beredar Di 

Pasaran 

 Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan 

Konsumen Pasal 1, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada hukum. 

 Pengertian konsumen diatur dalam Pasal  1 ayat 2 Undang Undang 

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang 

dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Dalam penjelasan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 

disebutkan bahwa konsumen yang dimaksud merupakan konsumen akhir, yaitu 

pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen perantara 

merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses 

produksi suatu produk lainnya. 

 Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 

Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan 

Pangan Halal menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga 
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Pelaksana Pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk 

diperdagangkan di Indonesia. LPPOM MUI bertugas untuk meneliti, mengkaji, 

menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan 

turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi 

kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk 

dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu 

memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada 

masyarakat. 

 Pada dasarnya LPPOM MUI sudah berperan dalam pengawasan label halal 

yang beredar di pasaran faktanya bahwa sudah dilakukan pengawasan dari awal 

proses pendaftaran sampai produk tersebut sertifikasi. Hal ini sesuai yang 

dikemukakan oleh LPPOM MUI, bahwa telah melakukan pengawasan kepada 

setiap perusahaan yang sudah mendaftarkan produknya. Pihak  LPPOM MUI 

akan meminta laporan audit internal berkala setiap 6 (enam) bulan setelah 

terbitnya sertifikat halal dari perusahaan-perusahaan bersertifikat halal untuk 

memastikan konsistensi kehalalan produknya. 

 Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak 

LPPOM MUI. Karena LPPOM MUI akan mengadakan inspeksi mendadak 

apabila mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang 

melakukan penyimpangan terhadap konsistensi kehalalan suatu produk.  

 Pencantuman label halal pada produk makanan merupakan hal yang bersifat 

bebas. Bebas yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap produsen/perusahaan 
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berhak mencantumkan atau tidak mencantumkan label halal pada setiap kemasan 

produknya, karena yang terpenting adalah sertifikasinya. Hal inilah yang 

menyebabkan ketidakjelasan wewenang dalam mengawasi peredaran label halal 

pada produk makanan antara LPPOM MUI dan BPOM. Karena saat ini 

pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI hanya kepada produk yang sudah 

tersertifikasi saja, sedangkan produk yang belum tersertifikasi pengawasannya 

diserahkan penuh kepada BPOM.  

 Di pasaran banyak ditemui produk makanan yang sudah tersertifakasi halal 

oleh LPPOM MUI namun dengan alasan tertentu pelaku usaha tersebut 

tidak/belum mencantumkan label halal resmi dari LPPOM MUI atau memakai 

logo halal palsu pada kemasan produknya. Sehingga situasi ini membingungkan 

antara pihak LPPOM MUI dengan BPOM manakah yang lebih berwenang dalam 

melakukan pengawasan. Karena disatu sisi produk tersebut sudah tersertifikasi 

oleh LPPOM MUI, namun disisi lain produk ini belum mencantumkan label halal 

resmi dari LPPOM MUI atau menggunakan label halal yang palsu. Maka dari itu 

dibutuhkanlah koordinasi dan kerjasama yang baik antara LPPOM MUI dan 

BPOM agar pengawasan label halal yang beredar dipasaran dapat dilakukan 

secara menyeluruh tidak memandang mana produk yang sudah tersertifikasi dan 

mana produk yang belum tersertifikasi. 

 Faktanya, selama 5 tahun belakangan ini hubungan kerjasama antara 

LPPOM MUI dan BPOM semarang sempat terputus dikarenakan kurang adanya 

koordinasi yang baik dari kedua belah pihak. Sehingga menyebabkan kurang 

adanya pengawasan pada peredaran label halal yang beredar di pasaran khususnya 
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pada produk makanan. (wawancara dengan Ariyani, BPOM Semarang, 10 

Desember 2012) 

 Namun beda lagi apabila misalkan ditemukan bahwa di pasaran ada suatu 

produk makanan yang kemasannya tercantum label halal dari LPPOM MUI yang 

pada kenyataanya produk tersebut belum pernah didaftarkan sertifikat halalnya. 

Maka LPPOM MUI berhak mengambil langkah hukum, namun sebelum itu 

alangkah baiknya pihak LPPOM MUI melakukan negosiasi atau pembinaan agar 

perusahaan tersebut mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat 

halal. Karena pada dasarnya LPPOM MUI lebih mengutamakan cara 

musyawarah/kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Namun 

apabila pihak LPPOM MUI sudah menegur sampai tiga kali dan perusahaan 

tersebut tetap tidak mau mendaftarkan produknya dan tetap mencantumkan label 

halal LPPOM MUI dalam kemasannya, maka dengan terpaksa LPPOM MUI akan 

mengambil tindakan yang tegas, yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang 

berwajib. (wawancara dengan Sukirman, LPPOM MUI Jawa Tengah, tanggal 12 

Desember 2012) 

 Dalam hal ini, pemerintah juga harus melindungi masyarakat terhadap 

produksi dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat, terutama dari segi 

mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama. Hal ini ditegaskan 

pengaturannya dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan 

Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. 

Pelaksanaan pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dan 

minuman dinilai sangat penting untuk memberi kepastian bagi umat Islam tentang 
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halal setidaknya untuk produk makanan dan minuman yang beredar. Hal ini 

diwujudkan dengan ditandatanganinya Piagam Kerja Sama antara Menteri 

Kesehatan, Menteri Agama, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada 

tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Tulisan Halal Pada 

Makanan. 

 Setelah menelaah dan menganalisis aturan-aturan hukum yang ada, Penulis 

akhirnya mencoba menyusun temuan hukum positif tentang label halal yang 

sesuai untuk diterapkan dalam permasalahan pelabelan pada kemasan produk 

makanan adalah sebagai berikut: 

1. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen adalah aturan hukum yang merupakan ambrella act yang 

memayungi segala hal yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap 

konsumen di Indonesia. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya mengatur secara umum 

segala hal tentang perlindungan konsumen. Maka dari itu, dari semua 

pasal yang ada di dalam undang-undang ini, beberapa pasal yang terkait 

dengan permasalahan pelabelan, khususnya label halal yang penulis 

temukan adalah sebagai berikut: 
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 Pasal 8 ayat 1 butir (h): 

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label. 

 Pasal 62 ayat 1: 

 Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan 

penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling 

banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua milyar rupiah). 

2. Undang Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

Pasal 30 ayat 1: 

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah 

Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib 

mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. 

Pasal 30 ayat 2: 

Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-

kurangnya keterangan mengenai : 

 
 



79 
 

a. Nama produk; 

b. Daftar bahan yang digunakan; 

c. Berat bersih atau isi bersih; 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan 

pangan ke dalam wilayah Indonesia; 

e. Keterangan tentang halal; dan 

f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. 

Pasal 34 ayat 1: 

Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan 

yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau 

kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan 

berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.  

3. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

 Pasal 10 ayat 1: 

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas 

ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan 

bahwa pangan tersebut “Halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab 

atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan 

atau tulisan halal pada label. 
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 Pasal 11 ayat 1: 

Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau 

memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut 

pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI terkait dengan 

pencantuman label halal pada produk makanan kurang menyeluruh, 

karena sosialisasi tersebut hanya diketahui oleh kalangan masyarakat 

tertentu saja. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui adanya sosialisasi tersebut. 

2. Dalam peran pengawasan, LPPOM MUI hanya bersedia mengawasi 

produk halal yang sudah tersertifikasi saja sedangkan produk yang 

belum tersertifikasi pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada 

BPOM. Hal ini mengakibatkan situasi yang membingungkan dalam 

menentukan pihak mana yang lebih berwenang dalam melakukan 

pengawasan label halal di pasaran. 

5.2 Saran 

1. Diperlukan campur tangan dari pemerintah yang dalam hal ini yang 

lebih berwenang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, karena 

sebagai ujung tombak dan payung hukum yang melindungi masyarakat, 

seyogyanya dapat membantu dalam masalah sosialisasi agar dapat 
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diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat (konsumen). Sebagaimana 

yang diketahui menurut kepercayaan umat muslim, bahwa tanggung 

jawab atas para pengikut ada dipimpinan, dan baiknya pimpinan 

memberikan yang terbaik dimasyarakat. 

2. Seharusnya pihak LPPOM MUI dan BPOM saling memperbaiki 

hubungan kerjasama dalam pengawasan label halal pada produk 

makanan yang beredar di pasaran, sehingga pengawasan tersebut bisa 

dilaksanakan secara menyeluruh. 
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