
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Sebagai kebutuhan primer, maka 

pangan harus  tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam jenisnya 

dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kebutuhan akan  pangan dapat 

diperoleh manusia langsung dari  sumber secara  alami tanpa proses dan pangan yang 

diperoleh sebagai hasil olahan yang disebut produk pangan olahan. Namun demikian, setiap 

pangan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah dalam kondisi aman dan tidak 

membahayakan kesehatan. Dilihat dari aspek kesehatan, pangan dinyatakan aman artinya 

pangan yang sehat. Pangan yang sehat adalah produk pangan yang bebas dari cemaran 

biologis, kimia, dan benda lain merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.  

 

Cemaran biologis pada produk pangan misalnya pangan yang tercemar mikroorganisme 

(bakteri, jamur dll), serangga dan binatang-binatang yang lebih besar seperti tikus, sedangkan 

cemaran kimia pada produk pangan adalah yang terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya 

seperti pestisida dan gas beracun. Suatu produk pangan disebut sehat apabila produk tersebut 

mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Zat gizi tersebut meliputi unsur 

makro seperti karbohidrat, protein dan lemak serta unsur mikro yang terdiri dari vitamin dan 

mineral. Jumlah zat gizi yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

yang sudah ditetapkan. Aspek aman dan sehat merupakan bagian dari penilaian mutu Pangan. 

Produk pangan yang lezat, menarik dan bergizi, bila tidak aman dan tidak layak untuk 

dikonsumsi menjadi tidak bermanfaat bagi manusia bahkan mengganggu kesehatan.  

 



Dari aspek agama khususnya agama Islam, pangan yang aman adalah pangan yang halal yaitu 

halal secara zatnya, halal cara memprosesnya, halal cara penyembelihannya, dan halal cara 

memperolehnya. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau barang yang 

haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, 

bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainya termasuk bahan pangan 

yang diolah melalui prose rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengelolaanya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Dengan kata lain produk pangan 

yang aman dan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari aspek 

kesehatan dan kenyamanan batiniah. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka pemerintah 

bertanggung jawab dalam menjaga produk pangan yang halal. Bagi kalangan muslim, dasar 

hukum wajibnya pangan halal terdapat dalam Al-quran, Surat Al-an’am Ayat 121, 145, Al-

Maidah ayat 3 dan 88 serta Al-Baqarah Ayat 173. Bila dilihat secara keseluruhan, maka di 

dalam Al-Quran tidak kurang dari 18 ayat suci yang menjelaskan tentang makanan dan 

minuman yang halal dan haram. 

 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus melaju dengan pesat memberikan dampak yang 

jelas terhadap produk pangan. Bisa saja suatu produk dinyatakan halal pada saat ini, tetapi 

beberapa tahun kemudian menjadi tidak halal lagi karena bahan baku yang sama, ada 

penggantian bahan penolong dalam proses pembuatan berikutnya sehingga menjadikannya 

sebagai produk yang difatwakan haram. Seperti pada kasus Ajinomoto salah satu merek 

produk Monosodium Glutamat (MSG) yang merupakan hasil fermentasi dan bioteknologi. 

Pada proses pengolahannya menggunakan enzim dari babi (porcine protease) dalam salah 

satu rangkaian produksinya, yaitu salah satu nutrient media untuk pertumbuhan mikroba 

starter. Pada proses-proses bioteknologi yang melibatkan mikroba, semua media bercampur 



dengan mikroba dan pada produk yang dihasilkan. Pada waktu membuat starter, jika salah 

satu nutriennya mengandung komponen turunan yang berasal dari bahan babi maka starter 

tersebut akan bercampur dengan komponen tersebut. Keharaman disebabkan dua hal yaitu 

karena bercampur dan memanfaatkan bahan yang berasal dari babi untuk pembuatan pangan. 

 

Genetic Modified Organism (GMO) merupakan salah satu produk teknologi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, dengan tanaman transgeniknya. Dengan 

teknik ini, maupun teknik kloning, orang bisa memindah- mindahkan gen dari sembarang 

makhluk dengan sifat yang diinginkan. Dari aspek kehalalan, teknik ini membuka peluang 

membingungkan masyarakat. Misalkan, gen x yang dapat membuat babi gemuk dan cepat 

beranak banyak, disisipkan ke kambing atau tanaman (padi misalnya), sehingga produk hasil 

kloning produktivitasnya berlipat. Dari sisi penyediaan pangan, hal ini berpengaruh sangat 

positif, namun akankah hal ini menjamin ketentraman masyarakat? Contoh lain penggunaan 

GMO adalah dalam suatu proses produksi makanan jadi, dapat meningkatkan mutu produk, 

mengefisiensikan proses, sehingga harga produk menjadi lebih murah dan lebih awet. Hal ini 

merupakan dampak positif dari penggunaan GMO, tetapi masyarakat harus diberi informasi 

bahwa produk tersebut halal. 

 

Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, maka manusia tiba pada suatu masa untuk 

mencari yang terbaik didalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengetahuan menuntun manusia 

untuk berbuat atau menciptakan produk yang tidak saja aman dari segi fisik, biologis, 

kimiawi tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta. 

 

Kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkan 

oleh produsen atau pelaku usaha merupakan salah satu kewajiban utama yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut 

UUPK). Pada prinsipnya UUPK lahir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 



bagi konsumen terhadap segala bentuk pelanggaran dari produsen atau pelaku usaha yang 

menimbulkan kerugian bagi konsumen termasuk bahaya atau kerugian yang mungkin timbul 

akibat belum memberikan informasi yang tepat. Berdasarkan UUPK, salah satu hak 

konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat 

merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Untuk itu, 

pemerintah memandang perlunya suatu perangkat hukum yang melindungi kepentingan 

konsumen, maka ditetapkanlah UUPK yang diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum 

didalam bidang perlindungan konsumen. 

 

Penyelenggaraan suatu sistem perlindungan atas pangan, baik bagi pihak yang memproduksi 

maupun masyarakat luas yang akan mengkonsumsi pangan tersebut sangat perlu untuk 

mencapai cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari perlunya landasan hukum bagi 

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran 

dan/atau perdagangan pangan. Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang 

selanjutnya disingkat UUP yang lahir sebagai landasan hukum dan acuan bagi pengaturan 

pangan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan dibidang pangan 

maka terbitlah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 

1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 

tentang Pecantuman Tulisan Halal  pada Label Makanan. 

 

Keamanan bahan pangan merupakan masalah yang kompleks dan merupakan Interaksi antara 

toksisitas mikrobiologis, kimiawi, status gizi, kehalalan dan ketentraman batin. Kesemuanya 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi sehingga faktor keamanan pangan dapat dikatakan 



sebagai suatu masalah yang dinamis seiring perkembangan peradaban manusia dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Legalisasi halal terhadap setiap produk pangan sangat diperlukan demi terciptanya 

ketentraman batin masyarakat dalam memilih produk pangan yang dikehendaki. Dalam hal 

ini, pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan legalisasi halal, tidak terbatas pada 

pemberian instruksi kepada para pengusaha untuk memperoleh sertifikat halal pada 

produknya, tetapi perlu melalukan pengujian dan pengawasan terhadap setiap produk pangan 

yang beredar di seluruh wilayah negara kita. Disamping itu, pemerintah juga harus 

memberikan kebebasan kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait, seperti lembaga-

lembaga penelitian dan perguruan tinggi, untuk ikut mengawasi semua produk pangan yang 

beredar di masyarakat. 

 

Peraturan tentang sertifikasi halal termaktub dalam Pada pasal 30 ayat 1 UUP disebutkan 

pada ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia 

makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, 

dan atau di kemasan pangan. Pada ayat 2 disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai; nama produk, daftar bahan yang 

digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 

memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, dan tanggal, 

bulan, dan tahun kedaluarsa. Pada ayat 3 diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk 

dicantumkan pada label makanan. 

 

Sementara, pada UUPK pada pasal 8 ayat 1h disebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi 

secara halal, sebagaimana pernyataan ‘’halal’’ yang dicantumkan pada label. Sehingga jika 



terdapat produsen yang melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi pidana sesuai 

dengan Pasal 62 yang menyatakan; (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasa! 15, Pasal 17 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah). Namun, jika produsen tidak mencantumkan label halal maka tidak terdapat sanksi 

yang melekat padanya. 

  

Selanjutnya pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal  pada Label Makanan pada 

pasal 2 disebutkan pada label makanan dapat dicantumkan tulisan halal. Pada pasal 3 ayat 2 a 

disebutkan Produk Makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam.  

Selama ini belum ada lembaga resmi yang mengeluarkan label halal. Kalaupun ada label 

halal, tapi itu lebih dicantumkan oleh produsen saja. Pernah ada kesepakan antara MUI dan 

DepKes bawha yang berwenang memberikan label halal itu adalah MUI, namun karena 

sifatnya yang lisan belum dituangkan dalam bentuk sertifikasi makanya tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat. Lagipula MUI tidak mempunyai kekuatan eksekusi 

(pelaksana) apabila ada pengusaha yang tidak mengurus label halal pada produknya. 

Prof. Aisyah Girindra, dari LPPOM MUI mengatakan bahwa institusi ini hanya 

mengeluarkan sertifikat halal, tidak pada masalah label halal. Adapun pelabelan halal 

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Produsen dapat 

mencantukan label halal pada produknya berdasarkan rekomendasi dari LPPOM MUI. Pada 

label dapat dituliskan nomor sertifikat yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI. 



 

Dalam ketentuan UUP, UUPK, dan KepMen menekankan adanya pencantuman label halal, 

namun sebelumnya ada syarat yang harus di tempuh oleh sebuah perusahaan produk pangan, 

yaitu dengan cara memperoleh sertifikat halal dengan cara mendaftarkan produknya untuk 

diaudit halal. Produsen dapat mencantukan label halal pada produknya berdasarkan 

rekomendasi dari LPPOM MUI. Pada label dapat dituliskan nomor sertifikat yang telah 

dikeluarkan oleh LPPOM MUI. 

 

Kesadaran para pengusaha produk makanan maupun minuman untuk memperoleh sertifikat 

halal pada produknya lebih disebabkan pada realitas banyaknya konsumen umat Islam. 

Masalah ini yang selanjutnya memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan 

label halal, tanpa prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan 

oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, kosmetika dan Makanan Majelis Ulama 

Indonesia atau yang disingkat LPPOM-MUI berdasarkan UUP dan Undang-undang UUPK. 

Legalisasi Halal yang berupa Sertifikat Halal terhadap suatu produk pangan bukan sekedar 

jaminan terhadap ketentraman konsumen, tetapi juga jaminan bahwa produknya akan 

semakin dibutuhkan oleh konsumen. 

 

Untuk mendapatkan produk pangan yang halal, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan 

perlindungan dari penguasa atau pemerintah. 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.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Obat-obatan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosmetika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Halal
http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat 

keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 

1989. 

 

Kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetika perlu mendapat sertifikasi dari 

LPPOM MUI. Kehalalan produk pangan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yakni 

tidak mengandung bahan atau unsur pangan yang diharamkan oleh Islam seperti tercampur 

babi atau produk turunannya. Produk tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi 

pemakainya karena Islam mengharamkan segala jenis pangan yang terbukti merusak 

kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung, terkecuali dalam keadaan 

darurat.  

 

Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk setiap produk 

makanan dan minuman yang dijual kepada masyarakat sudah merupakan jaminan, sehingga 

di masyarakat tidak timbul kecurigaan dan tanda tanya terhadap kandungannya. Sertifikasi 

halal mutlak dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan masyarakat akan kemungkinan 

adanya bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong yang tidak halal dalam suatu 

produk yang dijual. 

 

Peran dari Pemerintah sangat penting terutama dalam melakukan pengawasan, hal ini 

tercantum dengan jelas baik dalam UUPK. Pengawasan dilakukan dengan cara yang tepat 

antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

sehingga terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan 

menghindari dari tindak tanduk para pelaku usaha sekarang, yang masih sering 

mementingkan keuntungan pribadi  dengan memasang label yang tidak benar pada pangan 

yang dijualnya maupun dengan memberikan iklan yang menyesatkan masyarakat. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jumadil_Awal
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijriah
http://id.wikipedia.org/wiki/6_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/1989


Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

terhadap sertifikasi halal pada produk pangan yang diberlakukan oleh LPPOM-MUI. 

Penelitian ini dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul ”Sertifikasi Halal Pada 

Produk Pangan (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia Lampung)”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaiamana sertifikasi halal pada produk panagan yang dilakukan oleh 

LPPOM MUI. Untuk itu, pokok bahasannya adalah: 

 

1. Syarat-syarat sertifikasi halal produk pangan; 

2. Prosedur sertifikasi halal produk pangan; 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang: 

1. Syarat-syarat sertifikasi halal produk pangan; 

2. Prosedur sertifikasi halal produk pangan; 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 



a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum    Keperdataan, 

khususnya Hukum Perlindungan Konsumen; 

b. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang aturan 

penggunaan sertifikat halal sebagai sertifikat pada produk makan olahan dan pemahaman 

bagi produsen untuk memberikan informasi tentang cara memperoleh sertifikat halal; 

c. Sebagai sumber informasi tentang upaya perlindungan hukum bagi konsumen akibat 

sertifikasi halal pada produk makanan olahan. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan Peneliti mengenai 

hukum perlindungan konsumen akibat sertifikasi halal pada produk makanan olahan. 

b. Sumber bacaan, referensi, dan sumber informasi bagi masyarakat tentang perlindungan 

hukum terhadap konsumen dalam kepemilikan sertifikat halal sebagai jaminan produk 

pangan. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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