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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL

Oleh

DEA ASRIKA

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya pemerintah menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar
hak-haknya sebagai konsumen tidak dilanggar. Adapun permasalahan dalam
penulisan tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap
makanan dan minuman yang tidak halal/tidak bersertifikat halal dan bagaimana
sistem ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap makanan dan minuman
yang tidak halal/tidak bersertifikat halal.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang. Narasumber penelitian adalah Kasi
Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Metro.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Upaya perlindungan
hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal dan/atau
tidak bersertifikat halal di Kota Metro cukup maksimal. Dalam hal kehalalan
suatu produk dinas pertahanan pangan, pertanian dan perternakan mempunyai
peran sebagai badan yang memeriksa kandungan yang terdapat pada makanan
atau minuman di rumah makan yang ada di Kota Metro. Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Peternakan secara rutin setiap minggu melakukan surveillans pada
pelaku usaha pangan dan hewan baik olahan daging susu telur dan produk olahan
lainnya seperti bakso, mie ayam nugget dan sosis. Kegiatan ini telah dilakukan
secara rutin disetiap minggunya oleh laboratorium kesmavet kota Metro.
kemudian dicek di laboratoriun ternyata hasilnya ada yang positif mengandung
babi langsung dari laboratorium kesmavet melaporkan hasilnya ke dinas
ketahanan pangan, pertanian dan perternakan kota metro. Dari dinas akan ditindak
lanjuti oleh pengawas kesmavetnya ibu drh. Ruri Astuti. Bentuk perlindungan
hukum yang dilakukan pemerintah Kota Metro adalah dengan memeriksa dan
mengawasi makanan olahan daging, susu, telur yang dan produk olahan lainnya
yang beredar di Kota Metro. Bila pelaku usaha terbukti menggunakan bahan
olahan daging babi di produknya maka pelaku usaha wajib memberi informasi
bahwa produk olahannya menggunakan olahan daging babi di label/banner produk
usahanya.(2) Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan,
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Pertanian dan Perternakan berkerjasama dengan LP POM MUI terkait dengan
produk olahan pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dan/atau tidak
bersertifikat halal di Kota Metro yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada
para pelaku usaha di Kota Metro. Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perternakan berkerjasama dengan LP POM
MUI terkait dengan produk olahan pelaku usaha yang menjual produk tidak halal
dan/atau tidak bersertifikat halal di Kota Metro yaitu dengan memberikan
hukuman atau sanksi berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara
berjenjang mulai dari dengan diberikan teguran/peringatan, denda sampai pada
pencabutan ijin usaha.

Saran dalam penelitian ini adalah: Pemerintah dan lembaga terkait haruslah
memberikan pembinaan sosialisasi secara maksimal untuk konsumen dan pelaku
usaha mengenai pentingnya memberikan informasi yang jelas terkait produk yang
dijual. Perlunya akses yang menunjang, aturan dan tatacara yang kuat bagi
masyarakat untuk menyampaikan pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidak
jujuran informasi oleh pelaku usaha. Peran MUI sebagai pelaksana sertifikasi
halal haruslah memaksimalkan pelaksanaannya agar tidak pasif. Bagi pelaku
usaha janganlah menjadi pelaku usaha“nakal” dengan memasukan bahan olahan
daging babi dan tidak mencantumkan informasi yang jelas terkait komposisi
produk tersebut. Pemerintah harus lebih mempublikasikan bahwa produk olahan
tersebut mengandung babi pada media. Jadilah konsumen yang cerdas dengan
teliti atau bertanya sebelum membeli produk.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan dan Minuman,
Halal.
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ABSTRACT

CUSTOMER'S CONSUMER PROTECTION OF FOOD AND

BEVERIFICATION OF HALAL CERTIFICATE

By

DEA ASRIKA

Legal protection of consumers is the government's effort to ensure legal certainty
to give protection to the public so that their rights as consumers are not violated.
The problem in writing this thesis is how the protection of consumer law against
foods and beverages that are not kosher / not certified halal and how the system of
compensation obtained by consumers to food and beverages that are not kosher /
not certified halal.

The problem approach used is the normative juridical approach and the empirical
juridical approach as a supporter. The research sources are Kasi Kesmavet Food
Security, Agriculture and Livestock Office of Metro City. Data collection was
done by literature study and field study.

The results of research and discussion show that (1) The legal protection efforts
for consumers against food and beverages that are not kosher and / or not certified
halal in Metro City is maximum. In the case of the halal of a product of the
defense service of food, agriculture and animal husbandry has a role as a body that
check the content contained in food or beverages in restaurants in Metro City.
Food Security, Agriculture and Animal Husbandry Department regularly conducts
surveillance on food and animal business perpetrators of processed egg milk meat
and other processed products such as meatballs, chicken nugget noodles and
sausages. This activity has been done routinely every week by Metro municipal
laboratory. Then checked in laboratory was the result there is a positive direct pig
containing from kesmavet laboratory reported the results to the food security
service, agriculture and livestock metro. From the service will be followed up by
the supervisor kesmavetnya mother drh. Ruri Astuti. Forms of legal protection by
Metro City government is to check and supervise processed meat, milk, eggs and
other processed products that circulate in Metro City. If the business actor is
proven to use pork processed ingredients in their products, then the business actor
must inform that the processed products use processed pork in the label / banner
of their business products. (2) Preventive efforts undertaken by the Office of Food
Security, Agriculture and Livestock in cooperation with LP POM MUI is related
to processed products of business actors who sell non-halal and / or halal certified
products in Metro City by conducting socialization to business actors in Metro
City. Repressive efforts undertaken by the Office of Food Security, Agriculture
and Livestock in cooperation with LP POM MUI associated with processed
products business actors who sell products are not kosher and / or not certified
halal in Metro City is by imposing penalties or sanctions in the form of
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administrative sanctions that can be applied Tiered from the given warning /
warning, fine to the revocation of business permit.
Suggestions in this research are: Government and related institutions must provide
maximum socialization for consumers and business actors about the importance of
providing clear information related to products sold. The need for strong access,
rules and procedures for the community to express opinions, suggestions and
complaints against dishonest information by business actors. The role of MUI as
the implementer of halal certification must maximize its implementation so as not
to be passive. For business actors do not become a "naughty business actors" by
including pork processed ingredients and do not include clear information related
to the composition of the product. The government should further publicize that
the processed products contain pigs in the media. Be a conscientious consumer
with care or ask before buying a product.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Food and Beverage, Halal.
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MOTTO

MAN SHABARA ZHAFIRA, MAN SARA ALA DARBI WASHALA”

Siapa yang sabar pasti beruntung, Siapa yang menapaki jalanNYA akan sampai
ketujuan.

(Ahmad Fuadi)

Always Be Yourself And Never Be Anyone Else Even If They Look Better Than
You.” Selalu Jadi Diri Sendiri Dan Jangan Pernah Menjadi Orang Lain Meskipun

Mereka Tampak Lebih Baik Dari Anda.

(quote)

Without Believing, Your Dream’s Will Never Come True

Tanpa Percaya, Mimpimu Tidak Akan Pernah Datang.

(quote)

Perjuangkan apa yang harus kamu perjuangkan

(Dea Asrika)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan  bangsa Indonesia akan suatu barang

dan jasa dari tahun ke tahun sangat meningkat, baik kebutuhan material maupun

kebutuhan pokok seperti : sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan

(perumahan) yang layak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh  hidup yang

layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu untuk memperoleh kehidupan yang layak

perlu tersedianya suatu barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang

baik dan dengan harga yang terjangkau masyarakat. Di Indonesia terdapat

berbagai macam industri terkait dengan barang dan jasa, baik dalam industri besar

maupun industri kecil.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan dampak

positif. Dampak positif yang diberikan itu salah satunya adalah para pelaku usaha

selalu berusaha memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan para

konsumen dan selalu berusaha berinovasi terhadap barang dan jasa yang

ditawarkannya, sehingga berakibat ketersediaan akan permintaan barang dan jasa

dapat tercukupi, mutu barang dan jasa baik serta alternatif pilihan konsumen

menjadi beragam. Namun pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan

jasa tidak hanya berdampak positif, namun juga dapat berdampak negatif.
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Dampak negatif yang diberikan adalah munculnya prilaku bisnis yang makin ketat

sehingga para pelaku usaha mencoba berbagai cara untuk dapat menarik perhatian

para konsumen walaupun cara yang ditempuh itu tidak dibenarkan dalam

perundang-undangan di Indonesia. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen

dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat, maka

pembahasan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji

ulang. Perlindungan terhadap konsumen dipandang sangatlah penting, mengingat

semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan

penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang

dihasilkan dalam rangka mencapai target usaha.

Pada hukum perlindungan konsumen yang menjadi permasalahan adalah

bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan usahanya para pelaku

bisnis sedapat mungkin tidak merugikan konsumen dan bagaimana para

konsumen dapat dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Produsen secara

otomatis mengikuti standar dalam memproduksi produknya dan pemerintah

memegang peran penting terhadap penerapan standarisasi produk, pembinaan dan

pengawasan produksi, serta pendistribusian suatu produk. Namun demikian masih

saja terjadi perilaku yang menyimpang dari produsen atau pelaku usaha.

Tanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan kepada konsumen seharusnya

mendapat perhatian yang serius dari pemerintah demi terjaminnya hak-hak

konsumen.

Perlindungan konsumen mencakup dua bentuk perlindungan, yang pertama yaitu

perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada konsumen dikarenakan konsumen

memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang
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diinginkan konsumen. Perlindungan konsumen yang kedua adalah perlindungan

terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen pelaku usaha

kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya

mengenai harga, biaya-biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak), baik

sebagai akibat dari penggunaan standar perjanjian maupun prilaku curang dari

produsen atau pelaku usaha1.

Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan

informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Misalnya mengenai

pemakaian label atau sertifikat kehalalan mengenai suatu produk. Karena sebagian

besar konsumen di Indonesia adalah muslim atau mayoritas menganut agama

islam yang melarang penganutnya untuk tidak mengkonsumsi makanan yang

dilarang (haram). Sama seperti penganut agama hindu yang melarang

penganutnya mengkonsumsi daging sapi. jadi pencantuman atau pemberian

informasi terhadap suatu produk itu menjadi penting terutama pada pemberian

label halal.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK pada

Pasal 8 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi

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

berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" (َحَالًل) yang

dicantumkan dalam label2. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, hlm.6

2Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22
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Jaminan Produk Halal yaitu pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang termasuk

“produk” adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman,

obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta

barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah

dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.3

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa

produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

bersertifikat halal ,Jadi pada dasarnya .(َحَالًل) apabila produk yang dijual tersebut

adalah halal, maka wajib diperoleh bersertifikat halal. Produk makanan dan

minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan nama produk dan label halal

(َحَالًل) yang dapat diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Sehingga nantinya konsumen muslim di Indonesia dapat memilih produk halal

(َحَالًل) yang benar-benar terjamin kehalalannya.

Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha wajib memberikan

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan”. Memberikan informasi yang jelas tentang bahan-bahan atau

komposisi dari suatu produk secara benar, jelas dan jujur bila barang yang di jual

adalah produk halal yang sudah diuji kehalalannya merupakan kewajiban bagi

pelaku usaha kepada konsumen.

3Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295
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Saat ini terdapat banyak para pelaku usaha yang menjual produk seperti makanan

yang tergolong haram untuk dikonsumsi umat muslim namun tidak

memberitahukan halal atau tidaknya produk tersebut bahkan terdapat pelaku usaha

yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya meskipun terdapat

unsur haram pada produknya itu. Sebagai contoh yaitu pada bulan Mei tahun 2016

tepatnya di Kota Metro Provinsi Lampung, Dinas Peternakan bersama Dinas

Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Kota Metro melakukan

inspeksi mendadak terhadap ketiga pelaku usaha mie pangsit yang telah

dinyatakan dalam penjualan mie yang dilakukannya terbukti mengandung unsur

haram dalam mie yang dijualnya setelah melalui uji laboratorium yang dilakukan

oleh Dinas Peternakan Kota Metro.4

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang biasa disingkat dengan

BPJPH telah menetapkan bahwa setiap resto, rumah makan, kedai kopi dan

sejenisnya hendaknya mengajukan sertifikasi halal begitu juga keseluruhan menu

yang dihidangkan harus diuji kehalalannya. Penetapan atau pengesahan label halal

oleh BPJPH terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Banyaknya produk yang tidak berlabel halal (َحَالًل) sangatlah meresahkan

masyarakat, karena pencantuman label halal (َحَالًل) menjadi tolak ukur

masyarakat muslim untuk memakai, menggunakan atau mengkonsumsi produk

tersebut. Banyak produk makanan dalam negeri maupun luar negeri yang beredar

di Indonesia namun belum dicantumkannya label halal atau tidaknya produk

tersebut walaupun makanan tersebut memang haram dikonsumsi masyarakat

muslim di Indonesia.

4 http://www.jejamo.com/tiga-rumah-makan-mie-pangsit-di-kota-metro-menggunakan-
olahan-babi.html Diunduh Hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 Pukul 22.05 WIB.
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Berdasarkan uraian latar belakang penulis merasa tertarik melakukan penelitian

yang berjudul “Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan

minuman yang tidak bersertifikat halal”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan

minuman yang tidak halal dan / atau tidak bersertifikat halal ?

2. Bagaimanakah sistem ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap

makanan dan minuman yang tidak halal dan / atau tidak bersertifikat halal?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap hak-hak

konsumen dan kewajiban para pelaku usaha khususnya:

1. Dasar hukum perlindungan konsumen dalam rangka menjamin hak-hak

konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

2. Sistem ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap makanan dan

minuman yang tidak bersertifikat halal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Didasarkan uraian tersebut penulis mempunyai tujuan melakukan penelitian

adalah :
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1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum

konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal dan / atau

tidak bersertifikat halal.

2. Untuk mengetahui dan memahami sistem ganti kerugian yang diperoleh

konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal dan / atau

tidak bersertifikat halal.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengembangan Ilmu

Hukum Perdata yang berguna sebagai peningkatan kompetensi dan wawasan

setelah mengikuti perkuliahan pada Program Pasca Sarjana. Penelitian ini

diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan menyerap dan mengusai

teori-teori dibidang hukum khususnya teori perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan dan referensi dalam

menyelesaikan permasalahan hak konsumen khususnya perlindungan hukum

konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal

(َحَالًل) sehingga penelitian ini juga bermanfaat:

1. Sebagai penelitian lanjutan pengembangan ilmu hukum perdata khususnya

perlindungan konsumen;

2. Sebagai bahan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan

sumbangan pengetahuan, pemahaman dan kepastian hukum kepada

masyarakat terhadap perlindungan konsumen;
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3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya kerangka pemikiran merupakan sumber dan landasan untuk

menganalisis masalah yang akan dibahas. Umumnya kerangka pemikiran berisi

teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan. Dalam kerangka

pemikiran dapat digunakan kerangka konseptual. Konseptual adalah uraian yang

menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang akan diteliti.5

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan

tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu

gejala. Pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan

kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu teori

permasalahan hukum yang lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa

serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena

sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.6 Tujuan

teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan

meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

Otje salman berpendapat teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas
atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau
permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan
menggunakan interdisipliner. Dikatakan kritis karena pertanyaan-pertanyaan teori
hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena

5Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur, Tim Penyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pembimbingan Dan Paduan Penulisan Tesis Dan Artikel Jurnal, Pascasarjana
Hukum Universitas Lampung,2014,hlm.22

6Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 19.
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membutuhkan argumentasi dan penalaran.7 Sejalan dengan dunia hukum terhadap
pemahaman bahwa istilah teori bukanlah suatu yang harus dijelaskan tetapi
sebagai sesuatu yang seolah-olah telah dipahami maknanya.8 Teori yang
digunakan dalam penelitian ini:

Kerangka teori yang dimaksud adalah upaya untuk mengidentifikasi teori-teori

hukum, konsep hukum, asas hukum, hasil pemikiran atau butir-butir pendapat

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian khususnya penelitian hukum.

1.1.Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting

untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang ada diteori ini adalah

masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi

maupun secara yuridis.

Salim HS dan Erlies Septiana berpendapat bahwa istilah teori
perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection
theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan theorie van de
wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie
der rechtliche schutz. Secara gramatikal, perlindungan adalah;
1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.9

Pengertian di atas mengajak beberapa ahli untuk mengungkapkan

pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:10

1. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

7 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
1999, hlm.87.

8Otje Salman, Teori Hukum- Mengingat, Mengumpul Dan Membuka Kembali .Jakarta
Refika Aditama, 2008, hlm.19

9H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
Dan Disertasi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.259.

10Tesis Hukum, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 13 April
2014,Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/, diunduh hari
selasa tanggal 6 september 2016 pukul 21.30 WIB
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orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-
hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang
harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa
aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai
ancaman dari pihak manapun.

4. Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari
perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya
hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai
subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta
lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya
suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut
dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi
menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang
didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum
dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena
menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
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pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan
pemerintah.

Asas perlindungan hukum dikaitkan dapat dikaitkan dengan konsep
perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Rumusan di atas merupakan upaya
pembentuk peraturan untuk melindungi konsumen dari tindakan
sewenang-wenang para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan
Konsumen di Indonesia mengelompokan norma-norma perlindungan
konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; dan
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.11

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan batasan untuk
membentuk dan melindungi konsumen. Undang-Undang Perlindungan
Konsumen menunjukan bahwa keberadaan hukum perlindungan
konsumen sudah tidak diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan
konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum
ekonomi, karena konsumen adalah subjek dalam aktivitas
perekonomian. Prilaku konsumen menjadi objek studi tidak hanya
dalam ilmu ekonomi melainkan hukum.12

Perlindungan hukum konsumen terhadap makanan minuman yang
tidak halal dan atau tidak bersertifikat halal tidak hanya mencakup
lingkup ekonomi namun memberikan adanya perlindungan hukum
terhadap konsumen yang mengkonsumsi atau menggunakan makanan
dan minuman yang tidak halal. Perlindungan merupakan masalah
kepentingan manusia. Oleh karenanya menjadi harapan suatu bangsa di
dunia untuk dapat mewujudkan hubungan yang terkait dengan
konsumen, pengusaha dan pemerintah.13

Janus Sidabalok mengemukakan empat alasan mengapa konsumen harus

dilindungi yaitu:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seuruh
bangsa indonesia seperti yang diamanatkan oleh tujuan
pembangunan nasional menurut UUD 1945;

11 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya Bandung,
PT Citra Aditya, 2003, hlm.26.

12Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar
Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm.29.

13Erman Rajagukguk, Dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Mandar Maju, 2003,
hlm.7.
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2. Melindungi konsumen untuk menghindari dampak negatif
penggunaan teknologi;

3. Melindungi konsumen untuk melahirkan manusia-manusia yang
sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku pembangunan yang berarti
menjaga kesinambungan pembangunan nasional;

4. Melindungi konsumen untuk menjamin sumber dan pembangunan
yang bersumber dari masyarakat konsumen.14

Perlindungan konsumen memberikan tuntutan agar hak-hak sebagai konsumen

dapat jelas diaplikasikan pada praktiknya. Mengkonsumsi makanan dan minuman

yang halal bagi konsumen muslim memperjelas hak dan kewajiban konsumen.

Hubungan hukum melalui hak dan kewajiban masing-masing pihak akan

memberikan kepastian hukum terutama bagi konsumen.

1.2.Teori Tanggung Jawab

Pengertian Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib

menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,

diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai

akibat sikapnya oleh pihak lain.15

Hans Kelsen mengatakan bahwa teori tentang tanggung jawab hukum menyatakan

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau

memikul tanggung jawab hukum. Selanjutnya Hans Kelsen membagi jenis

tanggung jawab yaitu:

1. Pertanggung jawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

2. Pertanggung jawaban kolektif yaitu seseorang bertanggung jawab
atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.

3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian.

14Janus Sidabalok, op.cit, hlm.6
15Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta,2006.
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4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya
karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.16

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus

pengamatan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di

bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai

variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan

bebas yang mendukung kemajuan teknolgi memperluas ruang gerak transaksi

barang dan jasa. Kondisi dan fenoma itu menyebabkan kedudukan pelaku usaha

dan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Faktor utama kelemahan konsumen adalah rendahnya akan hak sebagai

konsumen. Oleh karena itu, UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi

konsumen.

Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur

tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi

kebutuhannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak dan

kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara

mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.17 Berkaitan dengan

perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung jawab produk, perlu

dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi

16Tora Yuliana, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Keterlambatan
Penerbangan (Flight Delayed), Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung,
hlm.11

17 Janus Sidabalok,op.cit, 2010, hlm.45
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dalam pembahasan selanjutnya. Istilah yang memerlukan penjelasan itu adalah

produsen atau pelaku usaha, konsumen, dan produk.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah yang kurang

lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:18

“ Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik bertundak dalam
bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indnesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sedangkan pengertian konsumen dari ahli bahasa dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument / konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau

consument tergantung pada posisi mana ia berada, secara garis besar konsumen

adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan

barang atau jasa menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut.19

Pengertian Konsumen yang lainnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari

produksi yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu orang-orang yang

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau

diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang perlindungan konsumen bahwa: “Konsumen adalah setiap orang

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

18 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

19 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2014, hlm.22
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diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.”20

Dalam pengertian luas, produk ialah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu

proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Menurut Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 bahwa: “ Barang adalah setiap

benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak

bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau

dimanfaatkan oleh konsumen.”21

Dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang dimaksud dengan

produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat,

kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genitik, serta barang

gunaan jasa yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Produk-produk yang masuk, diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia wajib

bersertifikat halal. Sertifikat halal diwajibkan karena sebagian besar konsumen di

Indonesia mayoritas muslim. Pemerintah bertanggung jawab atas penyenggaraan

jaminan produk halal.

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Untuk

memenuhi kebutuhan perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang

memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang

mengonsumsi. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan akan menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul sebagai salah satu faktor

20Janus Sidabalok,2006, Op.Cit, Hlm.17-18
21 Ibid, hlm.18
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penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan

pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan,

mutu, dan gizi pangan.

Agama Islam mengajarkan terdapat peraturan dan tuntunan mulai dari keharusan

mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, etika makan dan minum, sampai

pengaturan kadar dan jumlah makanan / minuman yang masuk ke dalam perut.

Akan tetapi sebagian orang tidak memperdulikan status hukum makanan yang

masuk dalam tubuhnya. Asal lezat, nikmat, dan murah langsung dikonsumsi,

tanpa memperhatikan kehalalan dan ke[thayyib]an-nya. Padahal kualitas kehalalan

dan ke[thayyib]an makanan yang mendarah daging dalam jasad sangat

berpengaruh pada kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat.

Makanan yang kandungannya tidak thayyib dipastikan akan merusak fisik.

Adapun makanan yang tidak halal cara menghasilkannya akan berdampak pada

kualitas iman dan rohani seseorang sampai menghalangi terkabulnya do’a, sebagai

muslim kita harus selalu menyikapi segala sesuatu dengan nazar islami

(pandangan Islam). Kita harus menjadikan Islam sebagai kerangka acuan dalam

segala hal  termasuk dalam urusan makanan. 22

Sebelum lebih jauh membahas jenis-jenis makanan dan minuman yang halal atau

haram, maka ada beberapa kaidah penting yang seharusnya dipahami dalam

persoalan makanan dan minuman ini. Kaidah yang pertama yaitu jenis-jenis

makanan yang diharamkan, yang menunjukan bahwa semua makanan yang tidak

ada pengharamannya dalam syari’at berarti adalah halal. Kaidah Kedua; Manhaj

22http://wahdah.or.id/kaidah-dan-kriteria-makanan-halal-dalam-islam-1/, diunduh hari
senin tanggal 3 april 2017 pukul 9.56 WIB
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Islam dalam menghukumi ke-halal-an dan ke-haram-an suatu makanan dan

minuman adalah ke-thayyib-an dan kesucian serta tidak mengandung unsur yang

merusak. Sebaliknya Islam mengharamkan makanan yang khabits (kotor) serta

mengandung dzat merusak dan berbahaya bagi tubuh.

(2:168) ا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّھ ِإن ُكنُتْم ِإیَّاُه َتْعُبُدوَن َی [٢:١٧٢]

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang

Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-

Nya kamu menyembah.

َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم ۖ ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت ۙ 

Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”.

Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik”.

Makna thayyib dalam ayat-ayat tersebut adalah segala sesuatu yang secara dzat

nya baik, suci, bersih, mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi

jasad serta tidak mengandung dzat yang merusak dan membahayakan badan dan

akal. Sementara yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang secara

dzat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi [thayyib] dan diperoleh dari

penghasilan yang halal, tidak mencuri serta tidak berasal dari mu’amalah yang

haram. Jadi, halal dalam ayat tersebut terkait dengan proses dan mekanisme

mendapatkannya. Sedangkan thayyib terkait dengan dzatnya yang baik,

bermanfaat, dan tidak berbahaya.23

Kaidah ketiga adalah semua jenis makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan seperti

biji-bijian dan buah-buahan atau yang diolah dari keduanya adalah halal. Kecuali

yang mengandung unsur yang merusak tubuh dan akal. Demikian pula dengan

23 http://wahdah.or.id/kaidah-dan-kriteria-makanan-halal-dalam-islam-1/, diunduh hari
senin tanggal 3 april 2017 pukul 9.56 WIB
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makanan yang berupa hewan darat, semuanya halal kecuali jenis hewan tertentu

yang dijelaskan pengharamannya dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Adapun hewan

laut semuanya halal tanpa kecuali.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan

suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta memecah

suatu permasalahan.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.24 Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang.

Pendekatan yuridis normatif adalah melihat masalah hukum sebagai kaidah yang

dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini

dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang

dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori/pendapat

sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan

yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari

permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

24Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Kencana, Jakarta, 2006, hlm.35.
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2. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar

yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.25

Dalam melakukan penelitian ini penulis pertama-tama memerlukan data atau

keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan pada penelitian.

Sedangkan data yang dipergunakan penelitian ini berasal dari :

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library

Research). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutif

literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pokok permasalahan penelitian ini.

Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Dalam

penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal

25Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hlm82.



20

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

pangan.

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun

2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun

2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan

Pangan Halal.

10. SK LPPOM MUI Nomor: SK11/Dir/LPPOM MUI/II/14 tentang

Revisi Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI

berdasarkan SK08/Dir/LPPOM MUI/II/13.

11. SK LPPOM MUI Nomor: SK50/Dir/LPPOM MUI/XII/13 tentang

Penetapan Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di

Industri Pengolahan (HAS 23101)

12. SK LPPOM MUI Nomor: SK13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tentang

Ketentuan Sistem Jaminan Halal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya

ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus

Bahasa Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
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2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai

sumber pertama dengan melalui sumber lapangan. Perolehan data primer dari

penelitian  dilapangan dapat dilakukan dengan cara wawancara atau interview,

panduan daftar pertanyaan. Data primer ini hanya bersifat pendukung untuk

melengkapi data sekunder.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai

masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini

yang menjadi narasumber adalah: Ibu drh. Nuri Astuti selaku Kepala Seksi

Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Peternakan Kota Metro.

4. Prosedur Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau

interview berupa daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Di mana wawancara

ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan responden

yang akan diwawancara berkaitan dengan objek penelitian dengan wawancara

kepada responden yang memahami objek penelitian dan permasalahan yang

dihadapi dalam yang bersifat substantif dalam penelitian. Penulis memakai

teknik purposive sampling dengan alasan kriteria sampel yang diperoleh

benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Responden dipilih

sesuai dengan lokasi penelitian yaitu di Kota Metro.

2. Data Sekunder
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Melalui Studi Kepustakaan, dalam hal ini penulis melakukan serangkaian

kegiatan dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai

literatur, meliputi buku-buku, makalah, dokumen dan informasi lainnya ada

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

5. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan-tahapan :

1. Editing yaitu memeriksa dan mengoreksi kembali data yang berguna atau

tidak sehingga data yang telah terkumpul benar-benar bermanfaat untuk

menjawab permasalahan yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Klasifikasi Data yaitu penempatan data dan pengelompokan data atau

penggolongan data sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam

penelitian.

3. Penyusunan data yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasikan dan

kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya sehingga mempermudah

dalam pembahasan, analisis dan interprestasi terhadap pokok bahasan dalam

penelitian.

4. Analisa data yaitu setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang

diperoleh dari hasil studi pustaka, kemudian dianalisis secara yuridis

kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian

dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun

secara sistematis.

Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara

berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik
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suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan

berdasarkan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami isi penelitian ini maka secara garis besarnya

dibedakan dalam lima bab secara berurutan yang saling berkaitan hubungannya.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup

Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka

Konsepsional dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum perdata dan acara perdata sebagai

pembuktian pembahasan permasalahan yang akan dibahas, yaitu terdiri dari

pengertian dan dasar hukum konsumen / pelaku usaha, pengertian dasar hukum

dan jenis-jenis pangan (makanan dan minuman), pengertian dan dasar hukum

produk halal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok

permasalahan tentang perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan

minuman yang tidak bersertifikat halal.
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IV. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil

penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian

permasalahan yang ada, guna perbaikan dimasa yang akan datang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah,

mempertahankan dan membentengi.1 Perlindungan hukum adalah upaya

pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai

warga negara tidak dilanggar. Perlindungan hukum bagi konsumen harus

diperhatikan oleh pemerintah baik dari pembangunan dan perkembangan

perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan

nasional.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian industri telah menghasilkan

berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan

perdagangan bebas yang mendukung kemajuan teknologi memperluas ruang

gerak transaksi barang dan jasa. Kondisi dan fenomena itu menyebabkan

kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang sehingga konsumen

berada pada posisi yang lemah. Faktor utama kelemahan konsumen adalah tidak

terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Oleh karena

itu, seharusnya UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen.

Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk

1Dedy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, Hlm.1085
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memberikan kepastian dan melindungi konsumen agar terpenuhi seluruh hak-hak

yang seharusnya mereka dapatkan.

Bahwa sebagaimana tercantum pada Pasal 2 UUPK setiap pelaku usaha dan

konsumen dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen wajib

memperhatikan lima prinsip yaitu :

1. Prinsip Manfaat, prinsip ini bertujuan agar dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara total.

2. Prinsip Keadilan, prinsip ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan

konsumen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil dan

bijaksana.

3. Prinsip Keseimbangan, prinsip ini dimaksudkan memberikan keseimbangan

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti

materil maupun spiritual.

4. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen, prinsip ini dimaksud untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

digunakan.

5. Prinsip Kepastian Hukum, prinsip ini dimaksud agar baik pelaku usaha

maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, dimana dalam hal ini turut

menjamin adanya kepastian hukum tersebut.
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Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin

terasa sangat penting, mengingat lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang

merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau

jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam mengejar dan

mencapai kedua hal tersebut konsumenlah yang merasakan dampaknya. Dengan

demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap

kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang mendesak dan harus dicari

solusinya.

B. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun yang lalu oleh berbagai

negara dan saat ini setiap negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus

yang memberikan perlidungan terhadap konsumen termasuk penyediaan sarana

peradilannya.sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah menetapkan

hak-hak konsumen yang dapat digunakan sebagai landasan pengaturan pada

perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan negara lain memberikan

perbandingan. Umumnya dibedakan antara konsumen akhir dan konsumen antara.

Definisi tentang konsumen adalah dari ahli bahasa dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau

consument tergantung pada posisi mana ia berada.secara garis besar konsumen
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adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan

barang atau jasa menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut.2

Bahwa sebagimana tercantum pada Pasal 1 angka 2 UUPK konsumen adalah

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi

baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Kotler, konsumen adalah individu dan

kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal.3

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa

digunakan untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau

jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk

diperdagangkan (tujuan komersial).

3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan

pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak diperdagangkan

kembali (nonkomersial).4

Konsumen tidak hanya diartikan hanya individu (orang), tetapi juga suatu

perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Pakar masalah

konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada

2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2014, hlm.22

3 Ade Maman Suherman,Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2005 Hlm.99

4Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hlm.25
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umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari

benda dan jasa.5 Bahwa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUPK

dapat menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa dalam rumusan pengertian

konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi jual beli.6 Dari pengertian

konsumen tersebut dapat ditemukan unsur-unsurnya sebagai berikut :7

a. Setiap orang

Adalah subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang

berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

b. Pemakai

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan

tersebut sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasayang dipakai tidak serta

merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau jasa

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai

setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak

maupun tidak bergerak, baik yang dihabiskan maupun yang tidak

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

dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat berarti barang dan/atau jasa yang

ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk

hidup lainnya. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk

5Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2006.hlm.13
6 N.H.T Siahaan,, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab

Produk, Panta rei, Jakarta, 2009 hlm 10
7Shidarta op.cit., hlm 5-10.
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memperluas pengertian kepentingan yang tidak sekedar diajukan untuk

diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu

diperuntukkan bagi orang lain bahkan untuk makhluk hidup lain seperti

hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini

dipertegas, yakni hanya konsumen akhir.

Perlindungan konsumen juga diartikan sebagai segala upaya agar menjamin

kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satu

aspek dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, yaitu bagaimana cara

mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. Konsumen

merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam proses perekonomian.

Konsumen memiliki hubungan kontraktual pribadi dengan produsen atau penjual.

Konsumen bukan hanya membeli tetapi juga memakai barang atau jasa.

Konsumen memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak konsumen tercantum pada Pasal

4 UUPK yang berbunyi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan;

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

jaminan barang dan/atau jasa;
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

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

diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

tidak sebagaimana mestinya;

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

lainnya.8

Sedangkan untuk Kewajiban Konsumen diatur pada Pasal 5 UUPK yang

berbunyi:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

8Dikutip http://www.ylki.or.id/hak-dan-kewajiban-konsumen, Hak dan Kewajiban
Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, diunduh 17 Desember 2016, Pukul 21.30
WIB
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Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan

hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam

perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen.9 Termasuk kelompok ini

antara lain :

1) Let the buyer beware

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga

tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen.

2) The due care theory

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus

berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya

siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan.

Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

3) The privity of contract

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi

hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu

hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal

diluar yang diperjanjikan. Kontrak bukanlah syarat untuk mendapatkan

perlindungan konsumen Kontrak merupakan suatu peristiwa hukum dimana

seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.10

9Shidarta, opcit, hlm. 61.
10Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PTRaja Grafindo Persada,

Jakarta: 2008, hlm. 2.
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a.Prinsip-prinsip tanggung jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam

perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak-hak konsumen dipelukan

kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan

seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan

sebagai berikut:

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability

based on fault) Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengharuskan

terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. adanya perbuatan

2. adanya unsur kesalahan

3. adanya kerugian yang diderita

4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang

berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain,

tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita

orang lain.

1. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability

principle )
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Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab

sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban

pembuktian ada pada tergugat.

2. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of

nonliability principle)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk

tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi

konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat

dibenarkan.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip

tanggung jawab absolut. Ada pendapat yang mengatakan, prinsip tanggung

jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung jawab yang

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan.

Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk

dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan memaksa. Sebaliknya,

prinsip tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa

kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.11

Selain prinsip perlindungan konsumen juga ada kepentingan konsumen yang

harus dilindungi, diantaranya:

a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berhubungan dengan keselamatan tubuh dan jiwa

terhadap penggunaan barang atau jasa,

11Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta:
2014, hlm. 89.
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b. Kepentingan sosial ekonomi

Kepentingan sosial ekonomi yakni memperoleh hasil optimal dari sumber

ekonomi mereka, dalam mendapatkan barang dan atau jasa kebutuhan

hidup

c. Kepentingan hukum

Sama halnya dengan tujuan perlindungan konsumen yakni untuk

mendapatkan perlindungan dan advokasi hukum.

Dari berbagai pendapat diatas tentang pengertian konsumen, dapat disimpulkan

bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa hasil

produksi. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan

pengecer profesional, yaitu setiap orang yang menyediakan barang atau jasa yang

sampai ketangan konsumen. Dengan demikian produsen tidak hanya sebagai

pengusaha yang menghasilkan produk tetapi juga sebagai penyampaian atau

peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen. Pasal 1 angka 3 UUPK

tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih

sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut :12

“Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik bertindak dalam

bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

12 Ibid, hlm.17
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Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Berdasarkan

directive pengertian produsen meliputi:13

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur.

Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari

barang yang merekaedarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul

akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses

produksinya.

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk

3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek ataupun tanda-tanda

lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu

barang.

Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban bagi pelaku usaha

sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Ketika konsumen

membeli dan menggunakan / memakai barang atau jasa memungkinkan timbulnya

suatu persoalan dalam menggunakan barang atau jasa. Munculnya persoalan

akibat menggunakan / memakai barang atau jasa disebabkan karena konsumen

tidak mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha. Adanya kemungkinan pelaku

usaha berbuat culas dengan tidak menjalankan salah satu kewajibannya. Berikut

adalah hak dan kewajiban pelaku usaha menurut UUPK yaitu:

Pasal 6 UUPK menyatakan tentang hak-hak pelaku usaha yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

13Celina Tri Siswi Kristiyanti, Op.cit, hlm.41
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2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 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;

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

Pasal 7 menyatakan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

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;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian. 14

C. Sertifikasi Halal (َحَالًل) Pada Makanan dan Minuman

1. Pengertian Halal dan Haram

a. Halal

Halal berasal dari Bahasa Arab yang berarti boleh. dinyatakan bahwa:

“Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan

untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam

penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong

14http://www.sangkoeno.com/2013/09/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku.html,
Sangkoeno, Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha, Diunduh Hari Kamis Tanggal 5
Januari 2017 Pukul 19.50 WIB
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serta konsistensi dalam proses produksihalal sesuai dengan syariat Islam.15 Halal

adalah boleh, pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali

secara khusus disebutkan dalam Al-Quran atau Hadist. Kriteria halal terbagi 2,

yaitu berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan

proses, yaitu untuk pangan yang berasal dari tumbuhan dan ikan pada waktu

proses pengolahan, penyimpanan, transportasi serta alat yang dipakai tidak habis

digunakan untuk babi dan bahan tambahannya halal sedangkan untuk bahan

pangan yang berasal dari tumbuhan dan disembelih menyebut nama Allah. Halal

berdasarkan substansi yakni:

1. Tidak mengandung daging babi, atau binatang yang dilarang oleh ajaran
Islam untuk memakannya ;

2. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol

b. Haram

“Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan

larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan

siksaan Allah di akhirat bahkan juga terancam siksaan di dunia ini”.16

Kriteria haram ada 2, yaitu pertama:

1. Haram Lidzatihi (makanan yang haram karena dzatnya).

Maksudnya hukum asal dari makanan itu memang sudah haram sendiri.

Berdasarkan firman Allah dapat diketahui beberapa jenis makanan yang

haram dikonsumsi manusia karena memang zat makanan itu sendiri telah

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

2. Haram Lighairihi (makanan yang haram karena faktor eksternal).

15Dalam literatur Pedoman Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal Bagi Industri Kecil
dan Menengah (IKM)

16http//halal.mui.com/ Pedoman Penyusunan Manual Sistem Halal Bagi Industri Kecil
dan Menengah/ diunduh  pada Tanggal 1 februari 2017 Pukul 19.56 WIB.
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Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dai

berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan

makanan tersebut, misalnya makanan dari hasil mencuri atau dibeli dengan

uang hasil korupsi, transaksi riba, upah pelacuran, sesajen perdukunan dan

lain sebagainya.17

3. Pengertian Produk Halal dan Sertifikat Halal

Makanan atau pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama

dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang

memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang

mengonsumsi.18 Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan akan menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul sebagai salah satu faktor

penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan

pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan,

mutu, dan gizi pangan.

Oleh karena itu dalam pandangan Islam, makanan dianggap sebagai salah satu

faktor yang penting dalam kehidupan. Sebab, makanan berpengaruh besar

terhadap perkembangan jasad dan rohani seseorang. Maka dari itu pula dalam

ajaran Islam terdapat peraturan dan tuntunan mulai dari keharusan mengonsumsi

makanan dan minuman yang halal, etika makan dan minum, sampai pengaturan

17Http//Wikipedia.com/Macam-macam Haram/ diakses pada Tanggal 1 Februari 2017,
Pukul 19.00 WIB

18Pengertian pangan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan mencakup definisi yang sangat luas, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
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kadar dan jumlah makanan/minuman yang masuk ke dalam perut. Akan tetapi

sebagian orang tidak memperdulikan status hukum makanan yang masuk dalam

tubuhnya. Asal lezat, nikmat, dan murah langsung dikonsumsi, tanpa

memperhatikan kehalalan dan ke[thayyib]an-nya. Padahal kualitas kehalalan dan

ke[thayyib]an makanan yang mendarah daging dalam jasad sangat berpengaruh

pada kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat.

Makanan yang kandungannya tidak thayyib dipastikan akan merusak fisik.

Adapun makanan yang tidak halal cara menghasilkannya akan berdampak pada

kualitas iman dan rohani seseorang sampai menghalangi terkabulnya do’a. sebagai

Muslim kita harus selalu menyikapi segala sesuatu dengan nazar islami

(pandangan Islam). Kita harus menjadikan Islam sebagai kerangka acuan dalam

segala hal. Termasuk dalam urusan makanan sudah seharusnya dalam

mengkonsumsi suatu makanan harus berlandaskan Kaidah dan Kriteria makanan

yang tergolong halal dalam Islam. Sebelum lebih jauh membahas jenis-jenis

makanan dan minuman yang halal atau haram, maka ada beberapa kaidah penting

yang seharusnya dipahami dalam persoalan makanan dan minuman ini

diantaranya:

1. Asalnya semua makanan adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang

mengharamkannya. Artinya selama tidak ada dalil Al-Qur’an atau hadits

Nabi yang mengabarkan bahwa makanan itu haram, maka makanan

tersebut hukumnya halal. Oleh karena itu, anda tidak akan pernah

menemukan daftar makanan atau minuman halal dalam al-Kitab dan as-

Sunnah.
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2. Manhaj Islam dalam menghukumi ke-halal-an dan ke-haram-an suatu

makanan dan minuman adalah ke-thayyib-an dan kesucian serta tidak

mengandung unsur yang merusak. Sebaliknya Islam mengharamkan

makanan yang khabits (kotor) serta mengandung dzat merusak dan

berbahaya bagi tubuh. Kaidah ini merujuk kepada ayat Allah dalam surah

al-Baqarah [2] ayat 168

(2:168) َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّھ ِإن ُكنُتْم ِإیَّاُه َتْعُبُدوَن

Yaa ayyuhaa alnnaasu kuluu mimmaa fii al-ardhi halaalan thayyiban walaa

tattabi’uu khuthuwaatialsysyaythaani innahu lakum ‘aduwwun mubiinun

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

ِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت ۙ َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم ۖ ُقْل ُأ

Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”.

Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik Makna thayyib dalam

ayat-ayat tersebut segala sesuatu yang secara dzat nya baik, suci, bersih,

mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi jasad serta tidak

mengandung dzat yang merusak dan membahayakan badan dan akal.19

Sementara yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang secara dzat

telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi [thayyib] dan diperoleh dari

penghasilan yang halal, tidak mencuri serta tidak berasal dari mu’amalah yang

haram. Jadi, halal dalam ayat tersebut terkait dengan proses dan mekanisme

mendapatkannya. Sedangkan thayyib terkait dengan dzatnya yang baik,

19Al-quran terbitan kementrian agama
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bermanfaat, dan tidak berbahaya. Kaidah ketiga; semua jenis makanan yang

berupa tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian dan buah-buahan atau yang diolah

dari keduanya adalah halal. Kecuali yang mengandung unsur yang merusak tubuh

dan akal. Demikian pula dengan makanan yang berupa hewan darat, semuanya

halal kecuali jenis hewan tertentu yang dijelaskan pengharamannya dalam al-

Qur’an dan al-Hadits. Adapun hewan laut semuanya halal tanpa kecuali.

Kaidah ini merujuk kepada dua hal yaitu:.

1. Dalil-dalil umum tentang kebolehan mengonsumsi apa saja yang baik

dan bermanfaat serta tidak mengandung mudharat, sebagaimana

dijelaskan dalam dua kaidah sebelumnya.

2. Ayat Qur’an dan hadits Nabi yang menunjukan kehalalan seluruh

makhluq laut, seperti surah al-Maidah ayat 96:

اْلَبْحِر َوَطَعاُمُھ َمَتاًعا لَُّكْم َوِللسَّیَّاَرِةِحلَّ َلُكْم َصْیُد ۖ ُأ

uhilla lakum shaydu albahri watha’aamuhu mataa’an lakum

walilssayyaarati

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal)

dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang

yang dalam perjalanan.20

Dalam sebuah hadits shahih diterangkan pula bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wa sallam pernah menyatakan halalnya hewan laut. Bahkan meskipun sudah

menjadi bangkai. Beliau mengatakan bahwa, “Laut itu thahur (suci dan

menyucikan) airnya dan halal bangkainya”. (terj. HR. Abu Daud, Tirmidizy,

Nasai, dan Ibnu Majah). Yakni bangkai hewan yang hidup di laut halal

20Al-quran terbitan kementrian agama
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dikonsumsi. Kaidah dan kriteria makanan halal menurut Islam seperti diterangkan

di atas menunjukan kemudahan syari’at Islam dalam masalah ini. Karena Allah

Subhanahu wa Ta’ala telah menghalalkan semua makanan yang baik dan

mengharamkan segala jenis makanan yang tidak baik bagi tubuh dan diperoleh

dari cara yang tidak benar. Artinya unsur kehalalan makanan dalam Islam tidak

hanya dilihat dari aspek dzatnya yang baik dan halal. Tapi dilihat juga dari sisi

proses dan cara mendapatkannya.

Makanan dan minuman menjadi haram karena salah satu dari lima sebab

berikut;

1. Membawa mudharat pada badan dan akal (sebagaiman disinggung

pada kaidah ketiga di edisi lalu);

2. Memabukkan. Merusak akal, dan menghilangkan kesadaran (seperti

khamr dan narkoba);

3. Najis atau mengandung najis;

4. Menjijikkan menurut pandangan orang kebanyakkan yang masih lurus

fitrahnya; dan

5. Tidak diberi idzin oleh syariat karena makanan/minuman tersebut milik

orang lain. Artinya haram mengkonsumsinya tanpa seidzin pemiliknya.

Jenis-jenis Makanan dan Minuman yang diharamkan salah satu kaidah yang

masyhur dalam urusan makanan adalah bahwa segala sesuatu hukumnya halal,

kecuali yang disebutkan pengharamannya dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi. Oleh

karena itu di sini akan disebutkan jenis-jenis makanan yang haram sebagai

disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-hadits:



43

1. Bangkai Yaitu hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan

yang syar’i. Dalil pengharaman bangkai adalah firman Allah dalam

surah Al-an ‘Am ayat 145:

ا َأْو َلْحَم ُقل لَّا َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلىٰ َطاِعٍم َیْطَعُمُھ ِإلَّا َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًح

ِلَغْیِر اللَِّھ ِبِھ ۚ ِخنِزیٍر َفِإنَُّھ ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِھلَّ

qul laa ajidu fiimaa uuhiya ilayya muharraman ‘alaa thaa’imin

yath’amuhu illaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuhan aw

lahma khinziirin fa-innahu rijsun aw fisqan uhilla lighayri allaahi bihi

“Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku,

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,

kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau

daging babi — karena sesungguhnya semua itu kotor — atau binatang

yang disembelih atas nama selain Allah”. 21

Termasuk kategori bangkai adalah setiap hewan yang mati secara tidak

wajar, tanpa disembelih secara syar’i, yakni :

1. Hewan yang mati karena tercekik [al-munkhaniqah],

2. Hewan yang mati karena dipukul [al-mauqudzah],

3. Hewan yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi [al-

mutaraddiyah].

4. Hewan yang ditanduk oleh hewan lain, lalu mati [an-nathihah];

dan

5. Hewan yang dimangsa atau diterkam oleh binatang buas.

21Al-quran terbitan kementrian agama
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Jika suatu hewan mati karena salah satu dari kelima sebab diatas, maka

haram memakannya. Kecuali jika masih hidup dan sempat disembelih,

maka ia menjadi halal. Dalil larangan untuk hewan yang mengalami

kelima kondisi diatas adalah surah Al-Maidah ayat 3:

Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wal ahmul khinziiri wa maa

uhilla lighairillahi bihii wal munkhaniqatu wal mauquudzatu wal

mutaraddiyatu wannathiihatu wa maa akalassabu'u illaa maa

dzakkaitum wa maa dzubiha 'alannushubi wa an tastaqsimuu bil

azlaami dzaalikum fisqul yauma ya-isal-ladziina kafaruu min diinikum

falaa takhsyauhum waakhsyaunil yauma akmaltu lakum diinakum wa

atmamtu 'alaikum ni'matii wa radhiitu lakumul-islaama diinan

famaniidhthurra fii makhmashatin ghaira mutajaanifin la-itsmin fa-

innallaha ghafuurun rahiim(un)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang

terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas,

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan

bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga)

mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak

panah itu) adalah kefasikan “ (Qs:5:3) 22

Ayat tersebut sekaligus menjadi dalil keharaman jenis makanan yang

akan disebutkan selanjutnya yaitu Faidah yakni:

22Al-quran terbitan kementrian agama
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1. Termasuk bangkai adalah bagian tubuh yang terpotong dari hewan

yang masih hidup.

Maksudnya yaitu hewan tersebut tidak disembelih. Tapi hanya

dipotong tubuh tertentu saja, misalnya paha. Maka bagian tubuh

yang dipotong itu termasuk bangkai dan tidak halal dimakan. Hal

ini berdasakan sabda Nabi yang mengatakan bahwa,

“Ma Quthi’a minal bahimati wa hiya hayyah fa huwa

maytatun”

Bagian tubuh yang terpotong dari hewan yag masih hidup

termasuk bangkai”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Didalam Faidah ada dua bangkai yang dikecualikan (tidak

haram), yakni ikan (hewan laut) dan belalang. Dasarnya adalah

perkataan Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, “Telah dihalalkan

untuk kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun

dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, sebagaimana

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad :

“Lalu bagaimana jika kita menemukan ikan atau hewan laut

lainnya yang terapung di atas permukaan air? Apakah halal

dikonsumsi atau tidak?”

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Namun yang

paling rajih (kuat) adalah pendapat yang mengatakan ke-halal-

an nya. Kecuali jika terbukti secara medis bahwa ikan yang

terapung itu sudah rusak dan membahayakan kesehatan atau

mengeluarkan bau busuk, maka mengindari dan
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meninggalkannya lebih utama. Karena hal itu lebih selaras

dengan kaidah syari’ah yang mengaramkan setiap makanan

yang buruk dan menjijikkan.

2. Darah yang mengalir.

Tidak halal mengkonsumsi darah yang dialirkan atau

ditumpahkan. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al-

Maidah ayat 3 dan Al-An ‘am ayat 145 yaitu:

ۚ ..…ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَُّم 

Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, . . . “ (Terj.

Qs:5:3).

ُقل لَّا َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلىٰ َطاِعٍم َیْطَعُمُھ ِإلَّا َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما 

مَّْسُفوًحا ......

Qul laa ajidu fii maa uuhiya ilai-ya muharraman ala tha imin

yath amuhu ilaa ab yakuma maitatan au duman masfuuhan.

“kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir.

. . “ (Terj. Qs. 6:145) 23

Adapun darah yang sedikit semisal yang tersisa pada daging

sembelihan, maka hal itu dimaafkan. Selain itu dikecualikan

pula hati dan limpa, sebagaimana dalam atsar Ibnu Umar yang

diriwayatkan Ibnu Maajah dan Ahmad diatas:

23Al-quran terbitan kementrian agama
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“Telah dihalalkan untuk kita dua macam bangkai dan dua

macam darah. . . . Dan adapun dua macam darah adalah hati

dan limpa”.

3. Daging Babi

Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 3 dan Al-

An’am ayat 145:

ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزیِر ......

Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wal ahmul khinziiri

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,

…” (Terj. Qs. 5:3),

ُقل لَّا َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلىٰ َطاِعٍم َیْطَعُمُھ ِإلَّا َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما  …..

 “ۚ,. . مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزیٍر 

Qul laa ajidu fii maa uuhiya ilai-ya muharraman ala tha imin

yath amuhu ilaa ab yakuma maitatan au duman masfuuhan au

lahma khinziirin

kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir,

daging babi, . . “ (Terj. Qs. 6: 145).

Penyebutan ‘daging’ mencakup seluruh bagian tubuhnya, baik

daging, lemak, tulang, rambut, dan sebagainya. “Tidak ada

perselisihan diantara ulama tentang haramnya babi; dagingnya,

lemaknya, dan seluruh bagian tubuhnya”, demikian penegasan

Penulis kitab Shahih Fiqih Sunnah. Ini termasuk dalam kaidah

‘dzikrul ba’dh yuradu bihil kull’, Menyebutkan sebahagian,

tapi yang dimaksud adalh keseluruhan. Jadi hanya disebutkan
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daging, yang dimaksud seluruh bagian tubuh babi. Karena

biasanya yang dimakan dari hewan adalah dagingnya.

4. Hewan yang disembelih Tanpa Menyebut nama Allah atau

Menyebut Selain Nama Allah.

Dasar pengharamannya adalah surah al-maidah ayat 3 dan Al-

An’am ayat 121:

ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِلَغْیِر اللَِّھ ِبِھ  

Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wal ahmul khinziiri wa

maa uhilla lighairillahi bihii

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,” (Terj.

Qs:5:3)

ْیِھ َوِإنَُّھ َلِفْسٌق َوَلا َتْأُكُلوا ِممَّا َلْم ُیْذَكِر اْسُم اللَِّھ َعَل

Walaa ta kulu mimma lam yudzkariismullahi alaihi wa innahu

lafisqun

“Dan janganlah kamu memakan -hewan-hewan- yang tidak

disebut nama Allah saat menyembelihnya. Sesungguhnya

perbuatan semacam itu termasuk kefasikan”. (Terj. Qs. 6:122).24

Oleh karena itu, tidak dihalakan mengkonsumsi semeblihan

orang kafir, orang musyrik, atau orang Majusi. Sebab

sembelihan mereka tidak sah karena tidak menyebut nama

Allah. Adapun sembelihan Ahli Kitab boleh dimakan, selama

24Al-quran terbitan kementrian agama
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tidak diketahui bahwa mereka menyembelih dengan menyebut

nama selain Allah.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5 “Dan makanan

(sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu”.

Jika yang diimpor dari negeri non Muslim berupa daging-daging

hewan laut, maka halal dimakan. Karena hewan laut boleh

dimakan tanpa disembelih, baik ditangkap oleh Muslim maupun

non Muslim. Apabila yang diimpor adalah unggas dan daging

hewan darat yang halal dimakan, seperti ayam, bebek, sapi,

kambing, kelinci, dan sebagainya; maka dilihat negara asalnya.

Jika berasal dari negeri yang mayoritas penduduknya menganut

paham atheis, beragama majusi, penyembah berhala

(paganisme), maka daging-daging dari negeri tersebut tidak

halal.

Adapun jika berasal dari negeri-negeri yang penduduknya

mayoritas penganut Yahudi dan Nasrani (Ahli Kitab), dihalakan

dengan dua syarat: Pertama, Disembelih secara syar’i

(sembelihan ahli kitab halal dimakan); Kedua, Tidak diketahui,

mereka menyebut selain nama Allah ketika menyembelihnya.

Akan tetapi sebagian negara eksportir yang biasa mengekspor

ke negeri Muslim melibatkan ummat Islam dalam proses

penyembelihan dan disembelih secara syar’i. Oleh karena itu

jika ada pengakuan (yang telah dichek kebenarannya) dari

negara pengekspor, bahwa hewan tersebut disembelih secara
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syariat, halal memakannya. Tetapi jika terbukti, dari berbagai

temuan dan fakta yang ada, negara-negara tersebut tidak

menyembelihnya menurut syari’at Islam, tidak halal dimakan.

Adapun sekadar label halal atau tulisan ‘disembelih menurut

syari’at Islam” yang tertempel pada kemasan daging tersebut,

maka tidak dapat dijadikan standar.

Keju impor yang berasal dari negeri ahli kitab yang

memproduksi keju dari lemak hewan yang halal dikonsumsi,

maka boleh bagi kaum Muslimin memakannya. Tetapi jika

mereka memproduksi keju dari lemak hewan yang haram

dimakan seperti Babi, maka keju dari negeri tersebut haram

dikonsumsi.

5. Hewan Yang Disembelih Untuk Berhala. Allah berfirman dalam

surah al-Maidah ayat 3;

ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة  ……… ۚ .…َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب 

.... wa maa dubiha alaa nusubi..... hurramat alaikumul maitatu

“Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala”. (Terj.

Qs.5:3). 25

Ini mencakup semua binatang yang disembelih untuk untuk

kuburan, sesajen yang dilabuhkan ke laut, tumbal proyek

pembangunan jembatan atau jalan, tugu peringatan yang

disembah sebagai tanda dan simbol bagi sesembahana selain

Allah, atau sebagai perantara kepada Allah. Hewan yang

disembelih untuk berhala haram dikonsumsi meskipun

25Al-quran terbitan kementrian agama
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disembelih dengan menyebut nama Allah. Jika tidak menyebut

nama Allah saat menyembilhnya (misalnya menyebut nama

berhala yang kan dituju), maka lebih haram lagi. Karena

menggabungkan dua sesab keharaman sekaligus. Sembelihan

atas nama selain Allah dan untuk selain Allah.

Penjelasan tentang makanan dan minuman yang dapat

dikonsumsi (tentang kehalalan suatu panganan) untuk umat

muslim di atas membuat para pelaku usaha pangan bertanggung

jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan

yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap

gangguan kesehatan maupun kematian orang yang

mengonsumsinya. Masyarakat juga perlu mendapatkan

informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang

dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi

tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi,

dan keterangan lain yang diperlukan.

Masyarakat memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah

bagi semua barang yang dimakan dan diminum terutama hasil

produksi makanan dan minuman dalam aspek kehalalannya

menurut ajaran Islam. Makanan yang baik atau halal (َحَالًل)

adalah makanan yang dianggap baik oleh naluri kemanusiaan

yang normal, atau dianggap baik oleh semua manusia. Umat

Islam diajarkan memakan makanan yang bersih dan sehat. Islam
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sangat memperhatikan tentang sumber dan kebersihan makanan,

cara memasak, menghidangkan dan memakan makanan.

Dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk mengonsumsi yang halal (َحَالًل)

haram merupakan persoalan yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai inti

keberagamaan, karena setiap orang yang akan menggunakan atau melakukan,

mengonsumsi sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu

kehalalan dan keharamannya. Jika halal ia boleh melakukan, menggunakan ,(َحَالًل)

atau mengonsumsinya. Namun jika jelas keharamannya maka harus dijauhkan

dari seorang muslim. Sedemikian menentukan kedudukan halal dan haram hingga

sebagai ulama menyatakan “Hukum Islam (fikih) adalah pengetahaun tentang

halal(َحَالًل)  dan haram”. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Q.s. al-

Baqarah [2]: 168

. َیا َأیَُّھا النَّاُس ُكُلوْا ِممَّا ِفي اَألْرِض َحَالًال َطیِّبًا َوَال َتتَِّبُعوْا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن ِإنَُّھ َلُكْم َعُدوٌّ یٌنمُِّب ﴿١٦٨﴾

Kandungan makna ayat tersebut memerintahkan seluruh umat manusia agar

mengonsumsi makanan yang halal. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, tentu

lebih utama dan bagi wajib untuk mengamalkan tuntutan qurani serta mematuhi

tuntutan Allah tersebut.

Halal (َحَالًل) adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan

mendapatkan siksa (dosa). Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah Swt.

dilarang dilakukan dengan larangan tegas di mana orang yang melanggarnya

diancam siksa oleh Allah di akhirat.26Pangan halal (َحَالًل) adalah pangan yang jika

26Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Elsas, Jakarta, 2011, hlm. 43
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dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa), dan pangan haram adalah

pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa azab dari

Allah Swt.27 Selain itu, menurut Nabi Muhammad Saw. mengonsumsi yang

haram menyebabkan dosa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala

amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Atas dasar itu, bagi

umat Islam, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang

akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam

mengonsumsi yang halal, suci dan baik (thayyib) merupakan perintah agama dan

hukumnya adalah wajib.

4. Ruang lingkup sertifikasi halal

Selama ini orang atau masyarakat menganggap bahwa suatu produk disebut halal

kalau tidak mengandung bahan-bahan yang secara eksplisit dilarang oleh agama

misal unsur-unsur dari daging babi, alkohol, natrkotika dan lain-lain.28 Pasal 10

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang

label pangan yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang memproduksi atau

memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk

diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam,

bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan

keterangan atau tulisan halal pada label”.

mengenai kompetensi MUI dalam menerbitkan sertifikat halal ditegaskan oleh

Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang

27 Definisi pangan halal mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan dinyatakan sebagai pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang
haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan,
bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang
diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

28Http://Riau1.Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/Tatacarasertifikasihalal.Pdf , Kemenag,
Tata Cara Sertifikasi Halal, Diunduh Hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 Pukul 22.05 WIB.
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Label dan Iklan pangan yang menyatakan bahwa: “untuk mendukung kebenaran

pernyataan halal sebagaimana dimaksud Pasal 9 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 diaktreditasi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berbeda”.

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa: “pemeriksaaan sebagaimana yang dimaksud

pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan

oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran Lembaga

Keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dalam bagian

pejelasan disebutkan bahwa Lembaga Keagamaan yang dimaksud adalah Majelis

Ulama Indonesia mengingat bahwa MUI merupakan wadah musyawarah para

ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim yang dipandang sebagai lembaga paling

berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (iftat) yang

terjadi di Indonesia.29

Dalil hukum di atas memberi arahan bagi setiap produsen yang hendak

mendapatkan mencantumkan label halal pada produknya untuk mengikuti proses

atau tahapan memperoleh fatwa halal tersebut, berikut merupakan ketentuan pra-

pendaftaran yang harus diikuti oleh perusahaan:

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus

mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem

jaminan halal dapat merujuk kepada buku panduan penyusunan sistem

jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI;

29Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia,
Departemen Agama RI, 2003. hal 6
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2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal

Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan

produksi halal;

3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara

mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI ;

4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem

jaminan halal.30

Adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pendaftaran sebagaimana

tertera diatas, menunjukkan adanya upaya untuk menjamin kehalalan produk

tersebut sesuai syariat Islam yakni untuk memjamin kehalalan dzatnya, halal cara

memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal (َحَالًل) dalam penyimpanannya,

halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

Setelah melalui tahapan pra-pendaftaran diatas, berikutnya produsen harus

mengikuti prosedur pendaftaran hingga penerbitan fatwa halal sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh LPPOM (Lembaga

Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika) MUI yang disediakan di

kantor MUI dengan melampirkan:

a. permohonan pencantuman tulisan / logo halal pada label pangan

b. Photocopy sertifikat (pilihlah salah satu jenis produk)

1) Sertifikat persetujuan pendaftaran/ ijin edar MD/ ML dari Badan

POM RI;

2) Sertifikat No. P-IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk

pangan produksi industri rumah tangga;

30 Http://Riau1.Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/Tatacarasertifikasihalal.Pdf , Kemenag,
Tata Cara Sertifikasi Halal, Diunduh Hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 Pukul 22.05 WIB
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3) Sertifikat laik higiene dan sanitasi dan ijin usaha boga yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota (untuk rumah

makan atau katering)

a. Daftar nama produk dan jenis produk yang diajukan untuk

sertifikasi dan labelisasi Halal.

b. Daftar komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produksi

berupa bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan

penolong untuk setiap jenis produksi yang diajukan, diurutkan

dalam jumlah bahan yang terbanyak.

c. Spesifikasi dan/ atau sumber/ asal bahan baku, bahan tambahan

pangan dan bahan penolong yang digunakan untuk tiap jenis

produk yang diajukan. Untuk bahan yang berasal dari hewan

(sapi, kambing, ayam) sebutkan sumber/ asal pembelian (pasar/

depot).

d. Bagan alir proses produksi untuk setiap jenis produk yang

diajukan

e. SOP (Standard Operasional Procedure atau prosedur kerja

baku) untuk setiap jenis produk yang diajukan.

f. Layout sarana produksi

g. Hasil analisa produk akhir dari laboratorium yang telah

terakreditasi (khusus untuk produksi air minum dalam kemasan

dan produk lain yang ditetapkan oleh balai besar POM).
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h. Photocopy sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) yang

masih berlaku apabila mengajukan sertifikat halal untuk produk

garam beryodium, AMDK (air minum dalam kemasan)

i. Untuk produk AMDK agar melampirkan photocopy sertifikat

halal yang masih berlaku (jika mengajukan perpanjangan –

pen) dan karbon aktif serta deterjen pencuci kemasan gallon

yang digunakan.

j. Photocopy sertifikat halal bahan baku lainnya untuk produk

yang ditetapkan oleh balai besar POM.

k. Surat keterangan dari perusahaan tentang kebenaran bahan

baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan

dalam proses produksi

l. Surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk memenuhi

peraturan terkait sertifikasi Halal.

2. Formulir beserta lampiran tersebut diperiksa kelengakapannya dan bila

belum memadai perusahaan diwajibkan melengkapi sesuai ketentuan.

3. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal

audit baik melalui surat atau panggilan telpon. Tim auditor LPPOM

MUI akan melakukan pemeriksaan/ audit ke lokasi produksi dan pada

saat audit produsen harus dalam keadaan memproduksi produk yang

dimohonkan.

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
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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

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

dan hasilnya akan disampaikan kepada pemohon sertifikasi halal .

7. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status

kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.31

31Juaini Adnan, sekretaris Majelis Ulama Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat, Senin,
6 September 2013
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Berikut Proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir :32

TIDAK

TIDAK

YA

YA Produk Berbasis Daging

YA

TIDAK

TIDAK TIDAK

YA YA

TIDAK

YA

32http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page/1, Halal
Mui,Persyaratan Sertifikasi Halal, Diunduh Hari Rabu Tanggal 3 Februari 2017 Pukul 21.24 WIB

PERSIAPAN SISTEM JAMINAN HALAL

PENDAFTARAN / PENYERAHAN DOKUMEN HALAL

PEMBIAYAAN

LUNAS

PEMERIKSAAN KECUKUPAN DOKUMEN

DAPAT
DIAUDIT

PRE AUDIT

MEMORANDUM

AUDIT

RAPAT AUDITOR

PERLU ANALISIS LAB ANALISIS LABPENYERAHAN DOKUMEN

SERTIFIKAT HALAL

AUDIT NDOMMEMORAM PERSYARATAN TERPENUHI
(STATUS SHJ A/B)

MENGANDUNG
BAHAN HARAM

RAPAT KOMISI FATWA

PERSYARATAN TERPENUHI

PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL

TIDAK DAPAT DISERTIFIKASI



60

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh

MUI dimulai dari pemeriksaan dokumen administrasi, dokumen kehalalan bahan

baku, informasi terkait produk hingga pemeriksaan langsung di tempat produksi

untuk memastikan bahwa keterangan tertulis yang diberikan oleh produsen sesuai

dengan keadaan yang terdapat di tempat produksi. Berikut merupakan rincian

kelengkapan pendaftaran bagi masing-masing golongan industri:

1. Bagi industri pengolahan:

a. produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi

yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama.

b. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk

maklon dan pabrik pengemasan

c. Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang

sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia

disertifikasi halal

2. Bagi restoran dan katering:

a. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual

termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.

b. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta

gudang.

3. Bagi rumah potong hewan:

a. Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang

berada dalam satu perusahaan yang sama

Dalam hal terdapat indikasi kandungan bahan atau proses tidak halal dalam

produksi yang ditemukan oleh tim auditor maka produsen diberikan kesempatan
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untuk menyempurnakan bahan atau proses tersebut melalui pemberitahuan tertulis

atau melalui panggilan telepon oleh pihak MUI, jika pihak produsen melalaikan

atau tidak memenuhi syarat penyempurnaan maka tim auditor melalui LPPOM

MUI melaporkan secara tertulis hasil auditnya kepada sidang fatwa MUI untuk

diputuskan mengenai status kehalalan produk yang dimohonkan. Tata cara

pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

1. Manajemen produksi dalam menjamin kehalalan produk (sistem

jaminan halal) ;

2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-

usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat

halal pendukungnya ;

3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara

keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan

penggudangan serta penyajian untuk restoran/ katering/ outlet;

4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan

harus terpenuhi;

5. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai penuh.33

Produsen yang telah berhasil melewati serangkaian prosedur diatas akan

memperoleh sertifikat halal dan sertifikat inilah yang menjadi dasar hukum bagi

setiap produsen untuk mencetak label halal pada setiap kemasan produk makanan

atau minuman yang mereka produksi dan pasarkan. Sertifikat tersebut berlaku

selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Untuk tetap dapat

33 Http://Riau1.Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/Tatacarasertifikasihalal.Pdf, Tata Cara
Sertifikasi Halal, Kemenag Riau, Diunduh Hari Senin Tanggal 23 Januari 2017 Pukul 14.54WIB
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memperoleh sertifikat halal produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat 3

(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat tersebut.

Label halal menjadi jaminan bahwa produk pangan yang dilabeli bebas dari unsur

haram sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang

Kesehatan, Pasal 21 huruf d yang berbunyi:

“.........ketentuan lainnya misalnya kata atau tanda halal yang menjamin

bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai

dengan persyaratan makanan halal”.

Adapun pencantuman label halal bersifat sukarela bagi produsen yang telah

mendapatkan fatwa halal dari MUI, sementara ijin untuk mencantumkan label

tersebut dikeluarkan oleh BPOM berdasarkan fatwa halal tersebut. Pemegang

sertifikat halal mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kehalalan produk

yang diproduksinya dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.



IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman

yang tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal di Kota Metro cukup

maksimal. Dalam hal kehalalan suatu produk dinas pertahanan pangan,

pertanian dan perternakan mempunyai peran sebagai badan yang memeriksa

kandungan yang terdapat pada makanan atau minuman di rumah makan yang

ada di Kota Metro.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan secara rutin setiap minggu

melakukan surveillans pada pelaku usaha pangan dan hewan baik olahan

daging susu telur dan produk olahan lainnya seperti bakso, mie ayam nugget

dan sosis. Kegiatan ini telah dilakukan secara rutin disetiap minggunya oleh

laboratorium kesmavet kota Metro. kemudian dicek di laboratoriun ternyata

hasilnya ada yang positif mengandung babi langsung dari laboratorium

kesmavet melaporkan hasilnya ke dinas ketahanan pangan, pertanian dan

perternakan kota metro. Dari dinas akan ditindak lanjuti oleh pengawas

kesmavetnya ibu drh. Ruri Astuti. Bentuk perlindungan hukum yang

dilakukan pemerintah Kota Metro adalah dengan memeriksa dan mengawasi

makanan olahan daging, susu, telur yang dan produk olahan lainnya yang
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beredar di Kota Metro. Bila pelaku usaha terbukti menggunakan bahan olahan

daging babi di produknya maka pelaku usaha wajib memberi informasi bahwa

produk olahannya menggunakan olahan daging babi di label/banner produk

usahanya.

2. Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perternakan berkerjasama dengan LP POM MUI terkait dengan produk olahan

pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal

di Kota Metro yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku

usaha di Kota Metro. Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan Perternakan berkerjasama dengan LP POM MUI terkait

dengan produk olahan pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dan/atau

tidak bersertifikat halal di Kota Metro yaitu dengan memberikan hukuman

atau sanksi berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara

berjenjang mulai dari dengan diberikan teguran/peringatan, denda sampai pada

pencabutan ijin usaha.

Sampai saat ini tidak ada ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap

makanan dan minuman yang tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal di

Kota metro, yang ada hanyalah sanksi administratif berupa pemberian

teguran/peringatan, denda sampai pada pencabutan ijin usaha. Awalnya hanya

pembinaan dulu sifatnya, pembinaan itu tidak langsung diberi sanksi tapi

diberi tahu bahwa hasil dari laboratorium kesmavet ini adalah positif

mengandung babi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perternakan Kota

Metro tidak melarang para pelaku usaha menjual makanan dari olahan daging

babi karena memang ada konsumennya  hanya yang diminta adalah untuk
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memasang tulisan/ keterangan bahwa rumah makan ini menjual misalnya, Mie

babi, Bakso babi, Pangsit babi atau mie ayam murni dengan ayam saja. .

Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Pemerintah ini berupa sanksi

administratif yang dapat diterapkan secara berjenjang mulai dari

teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan ijin usaha. . Dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bentuk pertanggungjawaban

administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di

dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan

Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terhadap pelanggaran atas ketentuan

tentang :

a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (pasal 19 ayat (2)

dan ayat (3));

b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);

c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan

d. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 60 UUPK, maka pelaku usaha yang lalai

memenuhi tanggung jawabnya, maka dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya

maksimum Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian

tersebut merupakan bentuk pertanggunggugatan terbatas, sehingga secara

keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut prinsip ganti

kerugian “ subjektif terbatas “. Adanya pembatasan ganti kerugian atau yang

disebut ganti kerugian subjektif terbatas itu, untuk kondisi Indonesia sebagai
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Negara yang industrinya masih dalam perkembangan dinilai tepat. Oleh

karena, disamping memberikan perlindungan kepada konsumen juga pelaku

usaha masih terlindungi atau dapat terhindar dari kerugian yang

mengakibatkan kebangkrutan akibat pembayaran ganti kerugian yang tanpa

batas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disarankan:

Pemerintah dan lembaga terkait haruslah memberikan pembinaan sosialisasi

secara maximal untuk konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya

memberikan informasi yang jelas terkait produk yang dijual. Perlunya akses yang

menunjang, aturan dan tatacara yang kuat bagi masyarkat untuk menyampaikan

pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidak jujuran informasi oleh pelaku usaha.

Peran MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal haruslah memaksimalkan

pelaksanaannya agar tidak pasif. Bagi pelaku usaha janganlah menjadi pelaku

usaha“nakal” dengan memasukan bahan olahan daging babi dan tidak

mencantumkan informasi yang jelas terkait komposisi produk tersebut.

Pemerintah harus lebih mempublikasikan bahwa produk olahan tersebut

mengandung babi pada media. Jadilah konsumen yang cerdas dengan teliti atau

bertanya sebelum membeli produk.
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