
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Produk Pangan

1. Pengertian Pangan

Menurut ketentuan  Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang

Pangan yang selanjutnya disingkat UUP, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal

dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam

proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Menurut Bayu Krisnamurthi (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_ 19/artikel_4.htm,

diakses pada tanggal 15 Juni 2010 pukul 15:06 wib). Pangan adalah kebutuhan pokok

sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia, Karenanya hak atas pangan menjadi

bagian sangat penting dari hak azasi manusia

Berdasarkan pengertian pangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pangan adalah

faktor utama penunjang kehidupan manusia, yang bersumber dari alam yang dapat

dikonsumsi baik langsung maupun dengan tahapan proses produksi. Pangan

dibutuhkan manusia untuk hidup. Pangan merupakan salah satu unsur kebutuhan

dasar manusia.

2. Jenis Produk Pangan



Pangan dibedakan atas pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji (waras

love.blogspot.com/2009/02/pengertian-pangan.html diakses pada tanggal 15 Juni

2010 pukul 10:00 wib), sebagai berikut:

a. Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat

dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras,

gandum, segala macam buah, ikan, air segar.

b. Pangan olahan tertentu

Makanan / pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi

kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan

kelompok tersebut.

c. Pangan siap saji

Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung

disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

3. Kategori Produk Pangan

Indonesia yang mempunyai kekayaan yang luar biasa dibidang pangan. Sumber daya

alamnya sangat berpotensi dikembangkan menjadi pangan apa saja. Bermacam-

macam produk pangan yang ada di Indonesia kemudian digolongkan berdasarkan

kategori-kategorinya oleh pemerintah, dalam hal ini wewenang berada pada pihak

Instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah membuat peraturan untuk



kategori produk pangan. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan RI no. HK. 00.05.52.4040 tentang kategori pangan terdapat 16 kategori

pangan di Indonesia yang perlu kita ketahui, yaitu

1. Produk-produk susu dan analognya, kecuali kategori no.2

2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak

3. Es untuk dimakan (dible ice, termasuk sherbet, dan sorbet).

4. Buah dan Sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai dan

lidah buaya), rumput laut, biji-bijian

5. Kembang gula/ permen dan coklat

6. Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia,

akar dan umbi, kacang dan empulur (Bagian dalam batang tanaman), tidak

termasuk produk bakteri dari kategori no.7 dan tidak termasuk kacang dari

kategori no.4

7. Produk bakeri

8. Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan.

9. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krstase, ekinodermata, serta

amfibi dan reptil.

10. Telur dan produk-produk telur.

11. Pemanis, termasuk madu.

12. Garam, rempah, sup, saus, salah, produk protein.

13. Produk pangan untuk keperluan khusus.

14. Minuman, tidak termasuk produk susu.



15. Makanan ringan siap santap.

16. Pangan campuran (komposit), tidak termasuk pangan dari kategori no.1 sampai

no.15

B. Sertifikasi Halal

1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Dasar hukum yang terkait sertifikasi:

a. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

b. UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen;

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

1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI

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

Makanan;

d. Fatwa MUI.

2. Pengertian Sertifikasi Halal

Menurut ketentuan LPPOM 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 LPPOM

MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu

produk sesuai dengan syari'at Islam. 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 proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. 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 (www.halalmui.org diakses pada tanggal 8 Mei 2010 pukul 16:00 wib) :

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.



C. LPPOM-MUI

1. Pengertian LPPOM-MUI

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama

Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau

lebih dikenal sebagai LP POM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari

upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi

pangan, obat dan kosmetika.

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

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

atau 6 Januari 1989.

LP POM MUI telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-

produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM

MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi–diskusi dengan para pakar,

termasuk pakar ilmu Syari’ah, dan kunjungan–kunjungan yang bersifat studi banding

serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan

standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LPPOM MUI

mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen

maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam perjalanannya LPPOM MUI telah mengalami 3 periode kepengurusan.

Periode pertama dipimpin oleh Dr Ir M Amin Aziz yang memegang tampuk



kepemimpinan LPPOM MUI sejak berdiri tahun 1989 hingga tahun 1993. Periode

kedua adalah kepengurusan di bawah pimpinan Prof Dr Aisjah Girindra, yang

memegang amanah dari tahun 1993 hingga tahun 2006. Periode kepengurusan 2006-

2011 dipegang olah Dr. Ir .H.M Nadratuzzaman Hosen. Adapun dalam kepengurusan

dilampung, sejak awal dibentuk pada Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2010 ini

pimpinanya adalah Drs. H. Azhari Rangga, M.App.Sc.

2. Status dan Kewenangan LPPOM-MUI

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis. Sehingga, harus diberikan oleh lembaga yang

memiliki kompetensi memberikan fatwa, dan yang kompeten memberikan fatwa

adalah MUI. 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 MUI 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 LPPOM MUI adalah sebagai satu-satunya lembaga

yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia

(www.pkesinteraktif.com diakses pada tanggal 2 Juni 2010).



D. Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diuraikan kerangka pikir sebagai berikut:

Berkembangnya Produk Pangan di Indonesia yang sedemikian pesat mendorong

pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pangan nasional dengan

menerbitkan UU Pangan ,UUPK yang menjadi dasar dibuatnya peraturan-peraturan

Produsen Pangan

Produk Bersertifikat
Halal

LPPOM MUI

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

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

PANGAN

Konsumen

Pengawasan
dalam
bentuk audit

Syarat dan
Prosedur

Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal

FATWA MUI



lebih khusus mengenai produk pangan dengan menerbitkan Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan

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

Tulisan Halal  pada Label Makanan. Untuk mendapatkan produk pangan yang halal,

masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan dari penguasa atau

pemerintah. LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji,

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

obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari

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

khususnya di wilayah Indonesia

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 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.


