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ABSTRAK 

 

 

PENERBITAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN  

KEMASAN BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ISLAM  

DI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

M.Erick Fernando Anosa 

 

 

Pelabelan halal pada produk makanan kemasan dihadapkan pada berbagai kendala 

baik sisi produsen yang tidak menaati prosedur maupun dari sisi pelaksananya 

yang mengalami perubahan kelembagaan. Sementara itu dari sisi konsumen masih 

adanya keraguan mengenai makanan yang memiliki label halal belum tentu benar-

benar halal sesuai dengan syariat Islam, karena hasil audit dari BPJPH 

menunjukkan proses pengolahan dan komposisi produk makanan diragukan 

kehalalannya. Permasalahan penelitian: apakah yang menjadi alasan hukum 

pentingnya penerbitan label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung 

menurut Hukum Islam? bagaimanakah analisis hukum tentang penerbitan label 

halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam?  

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe deskriptif 

dan pendekatan normatif terapan.Data dikumpulan denganprosedur studi 

kepustakaan, studi dokumen dan wawancara.Analisis data dilakukansecara yuridis 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan:alasanhukum terhadap pentingnya sertifikasi 

serta label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung yaitu pemerintah 

melalui LPPOM serta Fatwa MUI mewajibkan produsen/pelaku usaha untuk 

melakukan sertifikasi makanan kemasan serta label halal sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangandan Fatwa MUI 

Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal karena label halal 

merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara, 

serta berhak atas rasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk makanan 

dan minuman yang halal serta menghindari keraguan produk yang terindikasi dari 

hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.Pada perkembangan selanjutnya 

peran LPPOM-MUI dan BPOM sebagai lembaga pengaudit sertifikasi halal 

digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)di bawah 

naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, namun demikian sampai 

dengan saat ini masih belum efektif melaksanakan tugasnya karena masih 

menunggu Peraturan Pemerintah tentang tugas, fungsi dan wewenang 

BPJPH.Analisis hukum terhadap sertifikasi serta label halal pada makanan 

kemasan  yakni di LPPOM MUI serta dari fatwa mewajibkan produsen/pelaku 

usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi makanan kemasan serta label halal 

melalui 
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M.Erick Fernando Anosa 
 

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 karena pendaftaran label halal pada makanan 

kemasan ditinjau dari Hukum Islam adalah sebagai wujud pelaksanaan syariat 

Islam karena umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang 

jelas kehalalannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al Qur’an 

dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits.  
 

Saran dalam penelitian ini adalah:Pelaku usaha disarankan agar dalam 

memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya mengejar 

keuntungan tapi harus mengindahkan ketentuan terkait dengan label halal. Serta 

Pemerintah melalui Kementerian Agama  disarankan untuk meningkatkan 

sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.  

 

Kata Kunci: Produk Halal, Makanan Kemasan, Hukum Islam 
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M O T O  

 

 

 

 

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang 

telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 

    

(Q.S.Al-Maidah Ayat 87) 

 

 

Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka 

dialah orang yang paling bahagia 

 

(Ust. Abdul Somad) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat yang menganut Agama 

Islam sebagai agama mayoritas, hal ini didasarkan pada data sensus penduduk 

terakhir yaitu Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 yang dirilis oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencapai 207. 176.162 jiwa.
1
 Angka tersebut tentunya mengalami 

penambahan sampai dengan Tahun 2018, meskipun belum ada sensus penduduk 

sebagai acuan data resmi kependudukan mengingat secara nasional SP 

dilaksanakan dalam periode 10 tahun sekali, namun pada diperkirakan sampai 

dengan Tahun 2018 jumlah penduduk muslim mencapai 222 juta umat Islam.
2
  

 

Umat Islam dalam mengkonsumsi makanan dan minuman terikat dengan ajaran 

Agama Islam yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan makanan untuk 

dikonsumsi yaitu makanan tersebut harus halal dan baik. Dasar yang digunakan 

untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan 

dan binatang/hewan yang telah halal dan baik sebagaimana tercantum dalam Al 

Qur’an Surat Al Maidah ayat 88: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari 

apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepadanya.
3
 Sementara itu Hadits Nabi Muhammad SAW yang 

                                                           
1
 https://sp2010. bps. go. id/index. php/site/tabel?tid=321. Diakses Sabtu 17 Februari 2018 

2
https://support. muslimpro. com/hc/id/articles/115002006087-top-10-populasi-umat-muslim-

terbesar-di-dunia. Diakses Sabtu 17 Februari 2018 
3
 Al Qur’an dan Terjemahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia 2011.  



2 
 

menegaskan kewajiban mengkonsumsi makanan halal ini diriwayatkan oleh Al 

Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi menyatakan bahwa yang halal adalah segala 

sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah segala 

sesuatu yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang didiamkan-

Nya maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian.
4
  

 

Konsep halal ( ) dalam syariat Islam secara bahasa berarti diperbolehkan, 

sedangkan secara istilah halal berarti sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat 

untuk dilakukan, dikonsumsi, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali 

atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan 

disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil proses atau muamalah 

yang dilarang.
5
  

 

Pemerintah dengan mengingat pentingnya produk makanan kemasan yang halal 

tersebut telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait 

dengan keharusan mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud di antaranya adalah 

dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 

suatu label memuat paling sedikit informasi mengenai nama produk, daftar bahan 

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

memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode 

produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi Pangan 

Olahan,  dan asal usul bahan pangan tertentu. 

 

                                                           
4
 Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, Solo Era Intermedia, 2003, hlm. 24  

5
 Ibid, hlm. 25  
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Selanjutnya menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Standarisasi Fatwa Halal, menegaskan bahwa “tidak boleh mengkonsumsi 

dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma benda-

benda atau binatang yang diharamkan”.
6
 Produk makanan kemasan yang aman 

dan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari aspek 

kesehatan dan kenyamanan batiniah.Indonesia sebagai salah satu negara yang 

penduduknya mayoritas muslim, maka pemerintah bertanggung jawab dalam 

menjaga produk pangan yang halal.
7
 

 

Pengunaan label halal pada makanan produk olahan di Indonesia sangat mudah 

ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, 

dapat saja ditempeli tulisan halal (dengan tulisan arab). Maka seolah-olah 

makanan tersebut telah halal.
8
 Makanan kemasan yang aman adalah makanan 

kemasan yang halal yaitu halal secara zatnya,  halal cara memprosesnyadan halal 

cara memperolehnya. Makanan kemasan yang halal adalah makanan yang tidak 

mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat 

Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan 

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

diolah melalui proses rekayasa genetika dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum agama Islam. 

 

Masalah yang terjadi terkait dengan label halal adalah adanya praktik pelabelan 

yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana pelaku usaha dapat mencantumkan 

                                                           
6
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.  

7
http://dalamIslam. com/makanan-dan-minuman/makanan-halal/makanan-halal, dikutip pada 15 

Oktober 2017 pukul 06. 45 WIB.  
8
Ahmad Yani, Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas. Jurnal Gea, 

Vol. 7, No. 2 Tahun 2007.  
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label hal pada produk makanan kemasan dan kemudian di jual di pasar tradisional 

maupun modern. Selain itu ada pula produsen yang pada saat proses pengumpulan 

data yang mendaftarkan label halal pada makanan kemasan tidak sesuai dengan 

apa yang di produksinya. Dengan demikian maka produk makanan kemasan yang 

terdapat label halal dalam kemasannya belum tentu halal sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Fenomena ini dijumpai dalam kehidupan yaitu produsen yang memalsukan 

makanan yang sebenarnya tidak halal menjadi halal dan dengan sengaja menjual 

makanan itu. Pada saat pendaftaran, makanan tersebut lolos sertifikasi label halal, 

namun saat dipasarkan, makanan tersebut ternyata tidak halal atau dikatakan 

haram. Ada pula produsen makanan kemasan yang menempelkan kata halal pada 

produk makanan namun belum memiliki sertifikat halal yang mana untuk 

mendapatkan keuntungan semata, disitulah masih banyaknya produsen-produsen 

makanan yang tidak memiliki akhlakul karimah atau akhlak terpuji seperti 

sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Tirmizi yaitu 

“Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan orang mukmin pada hari 

kiamat daripada akhlak yang baik”.
9
  

 

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui adanya produk makanan kemasan 

yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan hukum. produsen 

tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun jual beli tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’dalam hal ini yaitu produsen 

                                                           
9
Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar , Ilmu Hukum Islam, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2015, 

hlm. 15.  
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makanan kemasan karena inti dari jual beli adalah suatu perjanjian benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang 

satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.
10

 

 

Pada saat kemajuan teknologi, banyak dari bahan-bahan haram yang 

dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada 

berbagai produk olahan makanan kemasan. Akhirnya yang halal dan yang haram 

menjadi tidak jelas, bercampur aduk serta tidak jelas hukumnya. Masalah ini 

memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan label halal, tanpa 

prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

Obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).  

 

Paradigma masyarakat tentang produksi produk halal masih sangat awam. 

Pandangan mereka, jika mereka tidak memasukan secara langsung bahan non 

halal kepada makanan yang diproduksi maka itu sudah dijamin halal padahal halal 

atau tidaknya makanan bukan hanya ditentukan dari bahan nya saja akan tetapi 

alat produksi dan lain lain juga menentukan halal atau tidaknya produk. 

Permasalahan -permasalahan produk halal yang terjadi pada pelaku usaha kecil 

yang membuat mereka belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain: 

(1) Peralatan; Permasalahan peralatan yang dimaksudkan disini adalah masih 

banyaknya pelaku usaha mengandalkan sebagian prosesproduksinya dengan 

menggunakan alat yang digunakan bersama, seperti mesin penggilingan 

                                                           
10

Heru Wahyudi, Fiqih Ekonomi, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 

2012, hlm. 88.  
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daging. Pedagang bakso dan produk makanan turunan daging lainnya, 

penggilingan dagingnya dilakukan di pasar-pasar tradisional. Hal ini sulit 

untuk memastikan bahwa alat penggilingan tidak digunakan untuk daging non 

halal, termasuk dengan tempat penjualan daging sapi yang lokasinya 

berdekatan dengan daging babi. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya 

penggunaan pisau atau peralatan lain secara yang bersama.  

(2) Bahan-Bahan yang digunakan; dalam pegadaan bahan-bahan untuk produksi 

banyak temuan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Bahan-bahan dimaksud 

tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa dan tempat 

memproduksinya. Terutama untuk produk bakery atau kue-kue dan bumbu-

bumbu yang digunakan untuk makanan restoran.  

(3) Penyembelihan hewan; banyak pelaku usaha membeli daging unggas, sapi 

atau kambing di tempat yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan 

hewannya secara halal. Penyembelihan hewan banyak dilakukan di pasar-

pasar dan jarang sekali di Rumah Potong Hewan. meskipun sudah ada RPH 

yang bersertifikat halal, tetapi minat pelaku usaha kecil dalam melakukan 

pemotongan hewan disana masih sangat rendah. Oleh karena itu, daging 

hewan yang digunakan belum dipastikan penyembelihannya secara halal. 
11

 

 

Legalisasi Halal yang berupa Sertifikat Halal terhadap suatu produk makanan 

kemasan bukan sekedar jaminan terhadap ketentraman konsumen, tetapi juga 

jaminan bahwa produknya akan semakin dibutuhkan oleh konsumen. Pada 

dasarnya konsumen mempunyai Hak dan Kewajiban yang termuat di dalam Pasal 

4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “hak 

                                                           
11

http://bimasislam. kemenag. go. id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-

bagi-ukm-pangan. Diakses pada 10 Oktober 2017 Pukul 23. 00 WIB.  

http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan,%20dikutip
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan,%20dikutip
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atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa. 

 

Upaya masyarakat untuk mendapatkan makanan kemasan yang halal, 

membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah. BPOM adalah badan 

yang berwenang dalam melakukan audit terhadap kemanan produk yang 

dipandang dari sisi kesehatan, sedangkan LPPOM-MUI adalah lembaga yang 

bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-

produk baik makanan serta obat-obatan apakah aman dikonsumsi baik dari sisi 

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

dikonsumsi bagi umat Muslim di Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, 

merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. 

 

Pada perkembangan selanjutnya peran LPPOM-MUI dan BPOM sebagai lembaga 

pengaudit sertifikasi halal telah digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal atau yang disingkat dengan (BPJPH). BPJPH ini adalah sebuah 

lembaga pelaksanan sertifikasi halal yang berada di bawah naungan Kementrian 

Agama Republik Indonesia. Dibentuknya BPJPH ini sekaligus menjadi babak 

baru penyelenggaraan sertifikasi produk halal dari MUI kepada BPJPH sesuai 

amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(UUJPH) dan di resmikan pada 11 Oktoner 2017, namun untuk sementara waktu 

ini, BPJPH masih menunggu Peraturan Pemerintah pelaksana UU JPH demi 

membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dari BPJPH. 

 

BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Obat-obatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Halal
http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Organisasi TataKerja (Ortaker) Kementrian agama. BPJPH akan dipimpin 

seorang Kepala Badan dengan struktur lembaga yang terdiri atas Sekretariat dan 

tiga pusat, yaitu Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan 

Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal. 

Maraknya peredaran makanan yang belum jelas status kehalalannya membuat 

konsumen resah. Khususnya konsumen muslim. Masih minimnya pencantuman 

sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh perusahaan tentu membuat keresahan 

tersendiri bagi konsumen muslim. Padahal mengingat amanat dari UU JPH 

tentang wajib halal 2019, maka setiap perusahaan seharusnya telah mendaftarkan 

produk nya kepada lembaga pemberi sertifikasi halal. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pelabelan halal pada 

produk makanan kemasan dihadapkan pada berbagai kendala baik sisi produsen 

yang tidak menaati prosedur maupun dari sisi pelaksananya yang mengalami 

perubahan kelembagaan. Sementara itu dari sisi konsumen masih adanya 

keraguan mengenai makanan yang memiliki label halal belum tentu benar-benar 

halal sesuai dengan syariat Islam, karena hasil audit dari BPJPH terkait produk 

makanan kemasan yang beredar menunjukkan adanya proses pengolahan produk 

dan komposisi produk makanan diragukan kehalalannya.
12

 Oleh karena itu penulis 

bermaksud melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang 

berjudul: “Penerbitan Label Halal pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan 

Prinsip Hukum Islam di Bandar Lampung” 

 

 

                                                           
12

http://bimasislam. kemenag. go. id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-

bagi-ukm-pangan. Diakses pada 10 Oktober 2017 Pukul 23. 00 WIB.  

https://www.dream.co.id/tag/tata/
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan,%20dikutip
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan,%20dikutip
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B. Permasalahan  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa 

masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah.Beberapa 

masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi alasan hukum pentingnya penerbitan label halal pada 

makanan kemasan di Bandar Lampung menurut Hukum Islam? 

2. Bagaimanakah analisis hukum tentang penerbitan label halal pada makanan 

kemasan di Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam?  

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dengan 

kajian mengenai ketentuan hukum mengenai bagaimana analisis Hukum Islam 

pada pendaftaran label halal pada makanan kemasan di Kota Bandar Lampung. 

Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan khususnya Hukum Ekonomi Islam dan 

Hukum Islam. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum pentingnya penerbitan 

label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung menurut Hukum Islam 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendaftaran label halal pada makanan 

kemasan di Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam 
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E. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian in mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk pengembangan 

ilmu hukum perdata dan ilmu hukum ekonomi Islam khususnya serta sebagai 

sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang 

aturan penggunaan sertifikat halal sebagai sertifikat pada produk makanan 

kemasan dan pemahaman bagi produsen untuk memberikan informasi tentang 

cara memperoleh label halal. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk sebagai salah satu 

referensi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi 

mengenai perspektif hukum Islam tentang pendaftaran label halal pada 

makanan kemasan di Bandar Lampung 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Produk Makanan Kemasan 

 

Produk makanan kemasan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan termasuk dalam pangan olahan, Pasal 1 Angka (19) menyebutkan bahwa 

pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 

 

Menurut Pasal 1 Angka (35) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan diketahui bahwa Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk 

mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung 

dengan Pangan maupun tidak.  

 

Kemasan produk pangan selain berfungsi untuk melindungi produk, juga 

berfungsi sebagai penyimpanan, informasi dan promosi produk serta pelayanan 

kepada konsumen. Mutu dan keamanan pangan dalam kemasan sangat ergantung 

dari mutu kemasan yang digunakan, baik kemasan primer, sekunder maupun 

tertier. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan mengenai kemasan 

pangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
13

 

 

 

                                                           
13

 Syarief, R. dan S. Santausa. Teknologi Pengemasan Pangan. Laboratorium Rekayasa Proses 

Pangan, PAU Pangan dan Gizi, IPB. 2010. hlm. 12 
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Standar kemasan pangan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan sebagai berikut:  

(1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan 

kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan 

dari jasad renik patogen. 

(2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib 

menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan 

kesehatan manusia. 

 

 

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: 

 

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang 

menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat 

melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia 

(2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat 

menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran. 

(3) Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan 

bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 

Sistem standarisasi produk pangan yang dikembangkan oleh Direktorat 

Standarisasi Produk pangan melibatkan tim ahli di bidang terkait dalam mengkaji 

regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan. Pertimbangan nasional menjadi 

pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi kemasan produk pangan, 

sehingga produk pangan Indonesia dapat bersaing dengan produk dari pasar 

global. Produsen pangan berkewajiban menjaga mutu dan keamanan produk 

pangan yang dihasilkan serta melengkapi dan menyampaikan protokol 

pengawasan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan penjaminan tersebut.
14

 

 

Regulasi mengenai kemasan, yang ditinjau dari segi keamanan bahan kemasan 

pangan menyangkut tentang sifat toksiknya terutama yang bersifat kronis. Pada 

dasarnya terdapat persyaratan-persyaratan yang dapat ditetapkan berkaitan dengan 
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mutu kemasan sehubungan dengan keamanan pangan, diantaranya adalah: jenis 

bahan yang digunakan dan yang dilarang untuk kemasan pangan, ahan tambahan 

yang diizinkan dan yang dilarang untuk kemasan pangan, cemaran, residu dan 

migrasi. Pengemasan makanan harus mengikuti perkembangan teknologi, 

sehingga pada saat ketentuan hukum ini diterapkan, pengguna kemasan baik itu 

produsen maupun masyarakat merasa lebih erjamin dan aman dalam segara aspek. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan label dan iklan produk pangan, yaitu 

informasi-informasi produk yang harus ditulis pada label, yang tidak boleh 

dilakukan dalam pembuatan label hingga cara pembuatan label pada kemasan 

pangan. Informasi tentang produk yang harus dicantumkan, secara lengkap 

terdapat pada peraturan ini, termasuk juga cara mengiklankan produk. Apabila 

suau perusahaan yang memproduksi bahan pangan menyalahi aturan dalam 

peraturan ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: 

a. Peringatan secara tertulis; 

b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk 

menarik produk pangan dari peredaran; 

c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; 

d. Penghentian produksi untuk sementara waktu; 

e. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah); 

f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha 

 

Standarisasi kemasan produk pangan di Indonesia dikembangkan agar produk-

produk pangan dapat bersaing di pasar global. Untuk pengaturan mengenai 



14 
 

kemasan pangan tentang jenis kemasan dan bahan yang dapat dikemas dengan 

jenis kemasan tersebut. Hal ini menjadi pegangan bagi konsumen, juga bagi 

produsen sehingga diharapkan tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat di antara 

sesama industri kemasan baik persaingan harga maupun kualitas. 

 

B. Pengertian Label pada Kemasan Pangan  

 

Label pangan menurut Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang dimaksud dengan label pangan adalah 

setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi 

keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, 

ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. 

 

Label merupakan tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada 

wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukan ke dalam, serta 

ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya 

untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah atau 

kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan 

sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah 

lunntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat 

dan dibaca dengan jelas. Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. 

Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya 

label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. 

Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang 

diinginkannya. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan konsumen 

dalam membeli suatu produk. 
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Menurut 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai 

berikut:  

(1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar 

dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas 

sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, 

mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. 

 

 

Menurut 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai 

berikut:  

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk 

diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan 

Pangan. 

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib 

mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat 

memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan  Pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  ditulis atau dicetak dengan menggunakan 

bahasa  Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: 

a. nama produk; 

b. daftar bahan yang digunakan; 

c. berat bersih atau isi bersih; 

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; 

e. halal bagi yang dipersyaratkan; 

f. tanggal dan kode produksi; 

g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; 

h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan 

i. asal usul bahan Pangan tertentu 

 

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, 

atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh 

masyarakat. 

 

 

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka diketahui bahwa label halal merupakan 

salah satu informasi yang dicantumkan pada produksi makanan oleh produsen 

untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkannya benar kehalalannya atau 

keharamannya. Aturan umum yang sudah berlaku mengenai pencantuman label 

halal pada produk makanan haruslah melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal 
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terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang agar diketahui kehalalan komposisi 

dan asal usul serta cara memproduksi makanan yang di produksinya. 

 

Selain sertifikat halal, produsen juga menggunakan label halal. Labelisasi halal 

adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk 

menunjukan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. 

Pemberian label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal akan 

di tetapkan oleh BPJPH dalam bentuk label halal yang berlaku nasional. Pelaku 

usaha yang telah memperoleh Sertikat Halal wajib mencantumkan Label Halal 

pada kemasan produk. Bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada 

produk. Kemudian pencantuman label halal sebagaimana dimaksud harus mudah 

dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
15

 

 

Menurut 98 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:  

(1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses 

pengemasan akhir dan siap untuk di perdagangkan. 

(2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di 

hadapan pembeli. 

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha 

mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

 

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara 

keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produkproduk yang beredar dan 

dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral 

berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk atas produk yang diedarkan 

jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah 

diperjanjikan. 
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C. Pengertian Label Halal  

 

Kata halal adalah istilah dalam Bahasa Arab yang dalam etimologi Islam berarti 

diizinkan atau boleh. Halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena 

bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.
16

 

 

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan 

ataupun minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam,  

sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu 

tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang 

diperbolehkan atau diizinkan oleh Hukum Islam.  Secara umum pengertian halal 

ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat 

Islam. Sedangkan haram ialah perkara atau perbuatan yang harus atau tidak 

diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam Islam istilah halal biasa digunakan 

terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah lakuu yang boleh 

dilakukan oleh Islam yang mana dalam aspek makanan, minuman, dan barang 

gunaan, halal adalah makanan atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk 

dimakan atau digunakan oleh umat Islam.
17

 

 

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan 

produk untuk menunjukan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk 

halal.
18
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Yusuf Qardhawi Halal dan Haram dalam Islam, Era Intermedia, Surakarta, 2007, hlm. 5.  
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Bagian Proyek Sarana Prasarana Produk Halal Direktrorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, Departemen Agama, 

Jakarta, 2003, hlm 2.  
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Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah 

suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan 

kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan 

syarat untuk mendapatkan izin pecantuman label halal pada kemasan produk dari 

instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal 

adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.
19

 

 

Syarat kehalalan produk diantaranya yaitu: 

1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi 

2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti organ-organ 

manusia, darah, kotoran-kotoran,dan lain sebagainya 

3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut dan 

sesuai tata cara syariat Islam. 

4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika 

pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terleb ih 

dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. 

5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar 

 

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islama dalah halal zatnya. 

Halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, 

halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. 
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Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggara 

Produk Halal diatur bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan 

meliputi: 

a. bangkai; 

b. darah; 

c. babi; dan/atau 

d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. 

 

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan kemasan yang 

dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan 

label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak 

mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada 

bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca. 

 

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, setiap orang yang 

memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang 

dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan 

bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran 

pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. 

 

Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, 

jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas 

maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. 

Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat 

menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, 

informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen. 
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Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu:
20

 

a. ProsesPembuatan 

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan 

label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut: 

1) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah 

disembelih 

2) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari 

barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya. 

3) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau 

bersih dan mengalir. 

4) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang 

atau bahan yang najis atau haram. 

b. Bahan Baku Utama 

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan 

proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan 

jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan 

sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. 

c. BahanPembantu 

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk 

dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk 

membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses 

rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan 

gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda 
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atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk 

pangan yang lebih unggul. Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran 

terhadap pangan, baik dengan menggunakan zatradioaktif maupun ekselerator 

untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan 

pangan dari jasad renik patogen sehingga zat-zat yang ada di dalam makanan 

tidak mudah busuk dan bisa di konsumsi. 

d. Efek 

Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan dalam syariat Islam, yaitu 

mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut 

kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan 

tersebut haram dikonsumsi. 

 

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan terhadapkonsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam 

negeri dalam meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum.  

2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi 

dalam penjualan. 

3. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan 

terhadap kas negara.
21
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Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan 

produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status 

kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. 

Namun ketidaktahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki 

kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. 

 

Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga 

konsistensi produksi produsen selamaberlakunya setifikat.
22

 Alur proses 

pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen mengajukan permohonan 

sertifikasi dan labelisasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH), kemudian tim Audit halal melakukan Audit ke lokasi dalam hal ini 

adalah (LPPOM) dan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan 

sertifikat halal yang di terbitkan oleh BPJPH.
23

 

 

D. Sertifikasi Halal 

1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal  

Dasar hukum yang terkait sertifikasi: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 

b. UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen; 

c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 

1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI 

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

Makanan; 

d. Fatwa MUI. 
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2. Pengertian Sertifikasi Halal 

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui 

beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH 

memenuhi standar LPPOM MUI.
24

 Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang 

dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan 

keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan 

oleh LPPOM MUI.
25

 Sertifikasi Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama 

Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. 

Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman 

label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. 

 

Masa berlaku dan perpanjangan sertifikat produk label halal dalam hal ini, 

pertama sertifikat produk halal hanya berlaku selama dua tahun. Surat keterangan 

halal diberikan untuk setiap pengapalan. Kedua, tiga bulan sebelum berakhir masa 

berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan 

kepada produsen yang bersangkutan. Ketiga, dua bulan sebelum berakhir masa 

berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat Halal yang 

baru. Keempat, produsen tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan 

lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat 

dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal Halal. Kelima, jika Sertifikat Halal 

hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI. Keenam, 

sertifikata halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, 

jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat 
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wajib menyerahkannya. Ketujuh, keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI 

tidak dapat diganggu gugat. 

 

Adapun sistem pengawasan adalah sebagai berikut: Pertama, Perusahaan wajib 

menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LPPOM MUI. Kedua, 

Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6(enam) 

bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. 

 

Prosedur perpanjangan sertifikat halal ditentukan prosedur sebagai berikut: 

Pertama, produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya 

harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia. Kedua, pengisisan 

formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. Ketiga, perubahan 

bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokkan produk 

harus diinformasikan kepada LPPOM MUI. Keempat, produsen berkewajiban 

melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir 

proses.
26

 

 

Menurut ketentuan LP-POM MUI dalam Panduan Jaminan Halal, Sertifikasi 

Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa 

tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi 

standar LP-POM MUI.Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan 

label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan 

suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat menenteramkan 

batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal suatu produk dikeluarkan setelah 

diputuskan dalam sidang Komisi Fatwa MUI yang sebelumnya berdasarkan 
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proses audit yang dilakukan oleh LP-POM MUI dan di terbitkan oleh BPJPH. 

Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label 

halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. 

 

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan 

syari'at Islam yaitu:
27

 

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi; 

b. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata 

cara syari'at Islam; 

c. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan transportasinya tidak digunakan untuk babi. Jika pernah 

digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dulu harus 

dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam; 

d. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar; 

e. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang 

tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan 

tata cara yang diatur menurut syari’at Islam. 

 

E. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

 

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

adalah benda yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 
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produk halal. Selanjutnya dipertegas lagi di dalam Peraturan Menteri Agama 

(PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag. 

Menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah 

unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Agama yang dipimpin oleh seorang Kepala. Struktur BPJPH terdiri atas 

Sekretariat dan tiga pusat, yaitu: Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat 

Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan 

Standardisasi Halal. 

 

Mengenai wewenang BPJPH sendiri ditur dalam pasal 6 UU JPH yaitu: 

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 

b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; 

c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat halal dan Label Halal pada produk luar 

negeri; 

d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; 

e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal; 

f. Melakukan akreditasi terhadap LPH; 

g. Melakukan registrasi auditor Halal; 

h. Melakukan pengawasan terhadap JPH; 

i. Melakukan pembinaan auditor Halal; dan 

j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang 

penyelenggaraan JPH. 

 

 

Selanjutnya, Pasal 7 UUJPH menjelaskan bahwa dalam melaksanakan 

wewenangnya BPJPH akan bekerjasama dengan: 

a. Kementrian dan/atau lembaga terkait 

b. LPH, dan 

c. MUI 

 

Selanjutnya di dalam Pasal 816 PMA 42/2016 mengatur bahwa 

BPJPHmempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 816 PMA 42/2016 

mengatur bahwa BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedang Pasal 817 menyebutkan, BPJPH menyelenggarakan enam fungsi, yaitu: 

1. Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang 

penyelenggaraan jaminan produk halal; 

2. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; 

3. Pemantauan,evaluasidan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan 

jaminan produk halal; 

4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal; 

5. Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

Sebelum BPJPH terbentuk. Kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi halal 

masih berada di tangan LPPOM-MUI yang berada di bawah naungan MUI yang 

sifatnya sukarela dan tidak terikat pada pemerintah. Karena sifat kesukarelaan 

inilah sehingga menyebabkan tidak adanya keharusan secara khusus kepada setiap 

pelaku usaha mengenai standarisasi halal produknya serta belum memberikan 

kepastian hukum bagi konsumen muslim. Namun, setelah BPJPH ini telah 

dibentuk secara sah oleh pemeritah, maka kewenangan untuk mengeluarkan 

sertifikasi halal telah beralih kepada BPJPH selaku Lembaga Penjamin Sertifikasi 

Halal yang berada di bawah naungan Kementrian Agama RI.
28
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3. Status dan Kewenangan BPJPH  

 

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis, sehingga harus diberikan oleh lembaga yang 

memiliki kompetensi memberikan fatwa, dan yang kompeten memberikan fatwa 

adalah BPJPH. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menjelaskan status 

kehalalan suatu produk. Fatwa ini harus dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kompetensi untuk menetapkan fatwa yaitu MUI. Sertifikasi halal yang dilakukan 

BPJPH adalah cara masyarakat untuk mengkoreksi atau mengawasi produsen 

sebelum produknya beredar di masyarakat karena masyarakat tidak berwenang 

mengawasi produk yang beredar. Status dan kedudukan hukum BPJPH adalah 

sebagai pengganti LPPOM yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan 

sertifikasi halal di Indonesia. 

 

F. Tanggung Jawab Perusahaan terkait Label Halal 

 

 

Keberadaan label produk menjadi salah satu faktor penting yang bisa menguatkan 

nilai jual produk makanan, karena calon konsumen umumnya selain 

memperhatikan desain kemasan produk yang digunakan, juga membaca label 

produk yang dicantumkan sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. 

Pencantuman label halal ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab 

perusahaan kepada konsumen.  

 

Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab dalam 

arti accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab accountbility 

dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam 

arti responsibility maksudnya wajib menanggung segala sesuatunya, apabila 

http://bisnisukm.com/tips-membuat-desain-kemasan-produk.html
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terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh 

penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau 

orang lain. Tanggung jawab dalam arti liability berarti menanggung segala 

sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang 

bertindak untuk dan atas nama.
29

 

 

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung 

jawab dalam arti liability ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang 

jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa 

sehingga hal ini akan berdampak pada tataran pengaplikasiannya nanti. Adapun 

pembedaan dapat dilihat, sebagai berikut:  

1) Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (based on fault liability) hal 

terdapat dalam Pasal 1365 Ayat (5) KUHPerdata, yang dikenal dengan 

perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad) berlaku umum terhadap 

siapapun. 

2) Tanggung jawab praduga bersalah (presumption of liability) yaitu perusahaan 

demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan 

tersebut dapat membuktikan tidak bersalah.  

3) Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liabilty without fault) yaitu 

perusahaan bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh 

pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian lebih dahulu.
 30
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Tanggung jawab hukum pelaku usaha memiliki beberapa dasar, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Kesalahan  

Awalnya, sistem pertanggungjawaban hukum di Indonesia, mendasarkan pada 

ketentuan normatif tentang perbuatan melawan atau melanggar hukum 

(onrechtsmatigedaad) yang berasal dari hukum perdata Belanda. Ada dua 

istilah dalam bahasa Indonesia untuk mengartikan istilah bahasa Belanda 

hukum onrechtsmatigedaad, yaitu melawan hukum dan melanggar hukum. 

Padahal, keduanya secara kebahasaan memiliki kesamaan makna. Istilah 

perbuatan melawan hukum digunakan dalam lingkup hukum perdata; 

sedangkan istilah perbuatan melanggar hukum digunakan dalam lingkup 

hukum publik seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi 

negara, dan juga hukum adat. 

 

Agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, diperlukan 

persyaratan tertentu. Dalam hukum perdata diatur tentang perbuatan melawan 

hukum, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Tiap 

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut dalam bentuk: 

(1) Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang; 

(2) Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam 

keadaan semula; 

(3) Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum; 

(4) Larangan dilakukannya perbuatan tertentu; 
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(5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 

(6) Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki. 

Unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut adalah: 1) Adanya perbuatan 

melawan hukum; 2) Harus ada kesalahan; 3) Harus ada kerugian yang 

ditimbulkan; dan 4). Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 

 

2. Tanggung Jawab Secara Langsung 

Latar belakang dan motivasi utama munculnya strict liability adalah untuk 

digunakan sebagai solusi alternatif terhadap kebuntuan dalam meminta 

pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada kesalahan pelaku usaha, 

sehingga strict liability diartikan sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan 

(liability without fault). Ada pula yang mengartikan strict liability dengan 

tanggung jawab langsung dan seketika. Dalam konteks ini, tanggung jawab 

langsung tidak mensyaratkan pada kesalahan, sehingga logis jika diartikan 

sebagai tanggung jawab langsung dan seketika. 

 

Ada juga yang menyebutnya sebagai tanggung jawab mutlak (absolute 

liability), karena digantungkan pada adanya kerusakan yang muncul. Istilah 

yang digunakan adalah tanggung jawab mutlak. Konsep tanggung jawab 

mutlak diartikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan 

dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab 

mutlak adalah tidak ada persyaratan tentang perlu adanya kesalahan. 

 

Tanggung jawab mutlak pertama kali digunakan di Indonesia dalam Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang 

berbunyi: "Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya 
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tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar 

pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang 

pengaturannya diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan. 

Ketentuan tanggung jawab mutlak tetap digunakan dalam Pasal 35 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup
23

 yang mengamandemen UU Lingkungan Hidup Tahun 1982. 

 

3. Tanggung Jawab Produk 

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk 

yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau 

menyebabkan kerugian karena cacad yang melekat pada produk tersebut. 

Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau 

badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari 

orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu 

produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau 

mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut  

 

Sehubungan dengan hal itu, dalam hukum perlindungan konsumen lebih tepat 

digunakan istilah tanggung jawab produk daripada istilah yang lain yang 

memiliki ciri-ciri yang sama atau mirip dengan tanggung jawab produk. Hal 

ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa tanggung jawab produk 

diterapkan pada kasus-kasus konsumen karena melibatkan aktivitas dengan 

tanggung jawab yang besar, sehingga unsur kerugian dan risiko sangat 

dominan, sedangkan unsur kesalahan tidak dibebankan kepada konsumen atau 

pihak yang dirugikan. Dalam hat ini berlaku asas res ipso loquitur, fakta 
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sudah mengatakan sendiri (the thing speaks for itself). Dengan demikian, 

antara tanggung jawab langsung dan tanggung jawab produk, memiliki 

kesamaan, yaitu ketiadaan unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh 

konsumen. Kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan sesungguhnya 

bukan tidak ada, tetapi dialihkan. Semula dibebankan pada konsumen, 

kemudian dialihkan kepada pelaku usaha yang diwajibkan untuk 

membuktikan adanya unsur kesalahan atau tidak pada dirinya. 

 

4. Tanggung Jawab Profesional 

Salah satu jenis tanggung jawab yang jarang dibahas dalam literatur adalah 

tanggung jawab profesional (professional liability). Padahal, tanggung jawab 

ini sangat relevan dengan bidang atau sektor jasa yang didasarkan pada 

pelayanan atau keahlian. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen mengaturnya, meskipun tidak secara khusus 

menyebutkan tentang tanggung jawab profesional, tetapi dengan memahami 

makna yang diatur dalam ketentuan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa 

tanggung jawab profesional diakui dan diterima dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 

 

Para profesional dapat dikenakan tanggung jawab atas pekerjaan yang telah 

dilakukan atau diberikan kepada klien atau pelanggannya. Oleh karena itu, 

dengan sederhana Komar Kantaatmadja merumuskan tentang pengertian 

tanggung jawab profesional, yaitu tanggung jawab hukum (legal liability) 

dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada para klien. 
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Hal ini sesuai dengan rumusan tentang tanggung jawab profesional, yaitu 

pertanggungjawaban dari pengemban profesi atas jasa yang diberikannya 

 

5. Tanggung Jawab Kontrak 

Dalam literatur dan referensi hukum perjanjian selalu dikemukakan bahwa 

kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Perjanjian atau kontrak 

dapat dibuat dengan bebas asalkan didasarkan pada kesepakatan (agreement). 

Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sepanjang tidak 

melanggar undan undang, kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan (biiijkheid). 

 

Asumsi yang dijadikan dasar dalam hukum perjanjian adalah hukum berfungsi 

mengatur interaksi dan relasi atau hubungan antar manusia sebagai subyek 

hukum atau entitas hukum. Hubungan itu ada yang berupa janji janji atau 

saling berjanji di antara pihak-pihak untuk tujuan tertentu. Misal, janji akan 

melakukan sesuatu. Adanya hubungan itu menimbulkan ikatan di antara 

mereka. Perjanjian (overeenkomst) itu dapat menimbulkan perikatan 

(verbintenis) terhadap pihak-pihak yang membuat janji-janji tersebut 

 

6. Pemberian Jaminan 

Sering kali terhadap produk berupa barang-barang elektronik, seperti telepon 

seluler atau ponsel (hand phone, mobile phone), pelaku usaha menyediakan 

fasilitas petayanan puma jual (after sales services) dengan memberikan 

jaminan atau garansi kepada konsumen pembeli produk tersebut dalam kurun 

waktu tertentu untuk melakukan perbaikan jika ada kerusakan. 
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Tanggung jawab kontraktual sesungguhnya dapat diterapkan terhadap pelaku 

usaha yang tidak mau memenuhi jaminan atau garansi. Karena jaminan atau 

garansi itu merupakan janji yang secara tegas dicantumkan dalam dokumen 

atau naskah khusus. Ada juga yang dicantumkan pada label atau kemasan 

produk berupa rumusan pernyataan tentang jaminan atas produk yang 

bersangkutan. Selain itu, ada juga jaminan atau garansi yang tidak secara 

tegas, tetapi secara diam-diam. 

 

Ketentuan tentang pemberian jaminan atau garansi ditemukan dalam 

perjanjian jual beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata, yaitu 

penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah 

untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu 

secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada 

barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan 

untuk pembatalan pembelian.
 
 

 

7. Pembayaran Ganti Kerugian 

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk yang 

diperdagangkan dapat berupa pemberian ganti kerugian. Menurut ketentuan 

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan atau diperdagangkan. 

 

Ganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha 

terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Ganti kerugian menurut 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa: (1) Pengembalian 

uang; (2) Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; 

dan (3). Perawatan kesehatan; dan/atau (4). Pemberian santunan.
31

 

 

 

 

G. Kerangka Pikir 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Perkemangan produk makanan kemasan di Indonesia yang sedemikian pesat 

mendorong pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pangan nasional,  

dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
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 Ibid, hlm. 109-112 

Pengawasan dalam bentuk audit 

(LPPOM MUI) 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) 
 
 

Penerbitan sertifikasi halal  

Syarat dan Prosedur Pendaftaran Label Halal  

Pada Makanan Kemasan  

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal 
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Produk Halal tentang Jaminan Produk Halal pada Label Makanan. Untuk 

mendapatkan produk pangan yang halal, masyarakat sebagai konsumen 

membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah,dalam hal ini 

produsen khususnya produsen makanan kemasan harus mendaftarkan produk 

makanan kemasan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini 

dalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan 

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

kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan. Keharusan para 

pengusaha produk makanan maupun minuman untuk memperoleh sertifikat halal 

pada produknya lebih disebabkan pada realitas banyaknya konsumen umat Islam.  

 

Dari aspek agama khususnya agama Islam, makanan kemasan yang aman adalah 

makanan kemasan yang halal yaitu halal secara zatnya,  halal cara 

memprosesnyadan halal cara memperolehnya. Setelah itu pada saat pendaftaran 

sertifikat labelisasi halal pada produk makanan kemasana yang akan daftarkan 

harus di Audit terlebih dahulu yang mana dalam hal ini LP-POM MUI berperan 

untuk mengaudit semua data makanan yang akan di daftarkan sebelum 

mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Selanjutnya setelah 

mengaudit data yang ingin di sertifikasi, LP-POM MUI melakukan pembahasan 

laporan hasil audit dan melakukan rapat penentuan halal produk dalam sidang 

komisi fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit untuk setelah itu 

ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI yang dalam hal ini setelah 

itu produsen membayar terlebih dahulu sertifikasi label halal untuk kemudian 

mendapatkan status kehalalannya oleh BPJPH. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Obat-obatan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosmetika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
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Peraturan-peraturan tersebut merupakan payung hukum bagi konsumen maupun 

pelaku usaha dan dibuat peraturan tersebut tidak lepas dari tujuan untuk 

melindungi konsumen pengguna produk pangan bersertifikat halal. Peraturan-

peraturan tersebut harus relevan dengan UUP dalam hal ini adalah makanan 

kemasan yang melindungi masyarakat secara umum dalam pemanfaatan barang 

dan/atau jasa, tidak terkecuali produk pangan bersertifikat halal untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen produk bersertifikat halal. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
32

Metode 

penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang 

terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan 

yang kemudian mudah dipahami publik secara umum.  

 

B. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji dan menelaah 

ketentuan-ketentuan normatif empiris sebagai sumber hukum menangani masalah 

pangan dan sertifikasi khususnya dalam masalah sertifikasi halal produk pangan. 

Ketentuan normatif yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal,  Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada 

Label Makanan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang 

Standarisasi Fatwa Halal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait 

                                                           
32

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, 

hlm. 1 
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serta didukung literatur, dan dokumen. Sedangkan penelitian empiris adalah 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif dalam praktik proses 

sertifikasi halal sebagai sahnya produk pangan dinyatakan halal bagi konsumen. 

 

C. Tipe Penelitian 

 

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka 

tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskritif 

yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap 

tentang keadaan dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yurudis yang ada 

atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan di dalam tipe penelitiannya, 

Penelitian ini merupakan fasilitas untuk menambah pengetahuan dan memperkuat 

ilmu pengetahuan.
 33

 

 

Menurut teori di atas, bahwa tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian digunakan untuk 

mengambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang kriteria makanan 

kemasan yang halal, syarat dan prosedur sertifikasi halal produk pangan serta 

pengawasan BPJPH 

 

D. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan 

penelitian.
34

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara pendekatan secara normatif terapan (applied law approach), yaitu 

                                                           
33

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

hlm. 50 
34

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ibid, hlm. 112 
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penerapan ketentuan hukum normatif dalam proses sertifikasi halal pada produk 

makanan kemasan dan mengkaji tentang sertifikasi halal pada produk makanan 

kemasan, literatur-literatur ilmu hukum serta dokumentasi yang berhubungan 

dengan pokok bahasan yang menjadi objek penelitian. Untuk menggunakan 

pendekatan normatif-terapan, peneliti lebih dahulu telah merumuskan masalah 

dan tujuan penelitian yaitu mengenai alasan hukum pentingnya penerbitan label 

halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung menurut Hukum Islam dan 

analisis hukum tentang penerbitan label halal pada makanan kemasan di Bandar 

Lampung ditinjau dari Hukum Islam. 

 

E. Jenis dan sumber data 

 

Sumber data adalah tempat atau asal data itu diperoleh. Data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu  data normatif yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan dan literatur–literatur terkait yang menjadi 

tolak ukur terapan. Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 

d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 

1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI 

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

Makanan; 

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi 

Fatwa Halal 
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2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur–literatur 

yang menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian meliputi 

buku-buku ilmu hukum serta data– data yang diperoleh dari tempat kejadian. 

3. Bahan hukum tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku penelitian hukum 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, 

maka metode pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka (Library Research) yaitu pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan 

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 

2. Wawancara (Interview) yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian 

sebagai berikut: 

a. Bapak Tri Suharsono selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan 

Informasi Konsumen BPOM Provinsi Lampung 

b. Bapak Suryani M. Nur selaku Wakil Ketua  MUI Provinsi Lampung 

 

G. Pengolahan Data 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data 

sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara: 
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1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

2. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannya serta kejelasan. 

3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannya. 

4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai 

hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang 

diajukan.
35

 

 

Pada pelaksanaannya tahapan seleksi data, pemeriksaan, klasifikasi dan 

penyusunan tersebut disesuaikan dengan pembahasan penelitian, yaitu  mengenai 

alasan hukum pentingnya penerbitan label halal pada makanan kemasan di Bandar 

Lampung menurut Hukum Islam dan analisis hukum tentang penerbitan label 

halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam. 

 

H. Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis data yaitu penafsiran hukum 

secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk 

penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk 

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan,
36

 yaitu tentang alasan hukum pentingnya 

penerbitan label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung menurut 

Hukum Islam dan analisis hukum tentang penerbitan label halal pada makanan 

kemasan di Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam. 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm. 54 
36

 Ibid, hlm. 56 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Analisa hukum terhadap sertifikasi serta label halal pada makanan kemasan di 

Bandar Lampung yakni pemerintah melalui LPPOM serta Fatwa MUI 

mewajibkan produsen/pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi 

makanan kemasan serta label halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Standarisasi Fatwa Halal. Hal ini sesuai dengan alasan hukum dalam 

syariat Islam bahwa kehalalan suatu produk makanan merupakan sebuah 

kewajiban yang harus dipenuhi dan untuk melindungi konsumen muslim 

terhadap produk yang tidak halal. Label halal merupakan hak konsumen 

muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara, karena konsumen 

muslim berhak memperoleh jaminan produk makanan dan minuman yang 

halal, dan berhak atas rasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk 

makanan dan minuman yang halal serta menghindari keraguan produk 

terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam. 
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2. Pendaftaran label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung ditinjau 

dari Hukum Islam  adalah sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam karena 

ummat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang jelas 

kehalalannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al Qur’an 

dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Allah 

memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal 

dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang 

disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak 

melampaui batas.  Makanan kemasan yang halal dalam konteks ini adalah 

tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk 

dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu 

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

termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan 

yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam 

 

B.  Saran 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha disarankan agar dalam memperdagangkan suatu produk harus 

beritikad baik tidak hanya mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan 

ketentuan terkait dengan label halal. Hal ini penting dilakukan dalam rangka 

memenuhi hak-hak konsumen muslim untuk memperoleh produk makanan 

yang halal. 

2. Pemerintah melalui Kementerian Agama  disarankan untuk meningkatkan 

sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan 
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Halal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini penting dilakukan 

mengingat semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikat halal 

dan produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal pada kemasan 

produk sehingga lebih memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum 

hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal sesuai syariat Islam.  
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