
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Dengan dicetuskannya pasar bebas dan bermunculannya produk 

makanan yang beraneka ragam terkadang masih diragukan 

kehalalannya. Produk ini tidak hanya hasil produksi dalam negeri 

namun juga dari luar negeri, diproduksi oleh umat Islam sendiri atau 

umat lain. Mencermati fenomena tersebut, pertanyaan yang layak 

diajukan adalah, bagaimana status makanan tersebut, dijamin halal, 

masih meragukan/syubhat atau bahkan bisa jadi haram. 

     Penentuan “halal” semua produk makanan yang beredar pada 

masyarakat Indonesia, memang memunculkan perdebatan di kalangan 

umat Islam sendiri. Sebagian mereka berpendapat bahwa labelisasi 

tidak diperlukan karena semua produk sudah dapat diyakini halalnya 

selama tidak ada penjelasan keharamannya. Penjelasan tersebut 

meliputi keterangan keharaman dzatnya, pencampuran dengan barang 

haram atau terkontaminasi dengan barang haram, sebagaimana yang 

dicetuskan oleh Imam Syafi’i. Pendapat lain mengemukakan bahwa 

labelisasi halal produk-produk makanan sangat diperlukan, karena 

untuk menjaga umat Islam dari kerusakan, terutama terjaganya hati dan 

perilaku. Pendapat ini bersandar pada qaidah yang dikemukakan oleh 

Imam Hanafi.  



     Pemerintah Indonesia telah merespon kebutuhan masyarakat dalam 

masalah ini, terbukti dengan munculnya Undang-undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan diundangkan produk 

hukum ini antara lain meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan meningkatkan 

kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi 

barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen (pasal 3 huruf f). Untuk menjaga kepentingan 

tersebut, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan 

barang dan jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan 

harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label (pasal 8 huruf h).
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     Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama 

Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan 

maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi 

oleh orang Islam (Muslim) tanpa menimbulkan dosa. Penentuan halal 

dan haram hanyalah oleh Allah SWT. Pangan yang secara jelas 

dinyatakan haram yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang 

disembelih atas nama selain Allah SWT
2
 , hewan yang tercekik, yang 

terpukul, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, binatang yang 
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2
 Qs. Al-Baqarah : 173 



disembelih disisi berhala
3
, khamr

4
, segala hal yang kotor

5
, binatang 

yang memiliki taring seperti binatang buas dan yang memiliki cakar 

seperti bangsa burung. 

     Allah SWT telah memerintahkan manusia dalam ayat Al-Qur’an 

untuk mengkonsumsi makanan yang halal, dan harus menghindari 

pangan yang haram, yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah 

yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.
6
  

     Dalam surat Al-Maidah ayat 88 juga diperintahkan ”Makanlah 

makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan 

kepadamu”. Ayat-ayat Al-Qur’an di atas sangat jelas menyuruh 

manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik saja. Oleh 

karenanya, pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh ada 

kontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikit pun, apalagi dengan 

yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi syubhat 

atau meragukan kehalalannya. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 

hal tersebut, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor:924/Menkes/SK/VIII/ 1996 Tentang Perubahan Atas keputusan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang 

Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan. LPPOM MUI 

selaku lembaga pemberian sertifikat halal di Indonesia menganut dan 
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menerapkan prinsip Zero Tollerance, halal harus 100%. Jika tidak 

memenuhi prinsip tersebut maka berarti tidak halal dan wajib dihindari. 

Untuk memenuhi prinsip tersebut pelaku usaha yang ingin mendapatkan 

sertifikat halal, tidak diperbolehkan menggunakan alat secara 

bersamaan atau bergantian dalam memproduksi produk halal dan 

produk haram. Selain itu, ruangan tempat penyimpanan dan 

pengolahnnya juga harus dipisah. Halal dan baik merupakan dua unsur 

yang tidak dapat dipisahkan dalam pangan yang dikonsumsi, dimana 

halal merupakan pemenuhan dari segi syariah dan sedangkan baik dari 

segi mutu, kesehatan, gizi, dan organoleptik.  

     Untuk menyediakan makanan yang baik, berbagai sistem dan 

peraturan telah distandarkan dan diimplementasikan, seperti GMP 

(Good Manufacturing Practices), HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point), ISO 9001 (Sistem Jaminan Mutu), ISO 22000 (Sistem 

Jaminan Keamanan Pangan), serta sanitasi dan higiene. Sedangkan 

yang menyangkut kehalalan baru berkembang beberapa tahun ini. 

     Kasus dendeng, berlabel halal gadungan, mengandung babi masih 

berlanjut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis lima 

dendeng sapi mengandung babi, yakni cap Kepala Sapi, Limas, ACC, 

Jerky Lezaaat, dan Istimewa No 1 Cap 999). Sebelumnya, peristiwa 

serupa terjadi di Malang. Dalam surat edaran Pemkot Malang No 

526/406/35.73.122/2009 disebutkan, dendeng yang positif mengandung 

babi adalah Kumala Asli, Cap Sapi, Istimewa No 1, dan Istimewa Cap 



999. Sempat disebutkan dendeng merek Sapi Kumala yang kemudian 

diralat (Radar Malang, 8/4). Kasus itu sudah menasional karena selain 

beredar di Malang juga di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Bali. Itu 

tentu memprihatinkan semua kalangan.
7
  

     Lemahnya pengawasan pemerintah kepada produk halal bukan hal 

baru. Kasus lemak babi, sapi gelonggong, ayam tiren (mati kemarin) 

begitu mudah dilupakan. bahkan, hingga saat ini dan masih banyaknya 

produk makanan import tidak memiliki lebel halal yang beredar di 

pertokoan, sekitar 90 persen rumah potong hewan (RPH) milik 

pemerintah di seluruh Indonesia tak bersertifikat halal. Pencantuman 

label halal pada produk yang terbukti mengandung babi merupakan 

pembohongan publik. Itu bertentangan dengan berbagai peraturan, yaitu 

UU Nomor 7/1996 tentang Pangan, khususnya pasal 30, 34,dan 35, UU 

Nomor 9/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan PP Nomor 69 

tentang Label dan Iklan Pangan. Hal itu juga melanggar Permenkes No 

280/Menkes/Per/XI/1976 tentang keharusan adanya peringatan yang 

jelas pada produk yang mengandung bahan berasal dari babi.  

     Dengan pandangan pada dasar yang melatar belakangi judul skripsi 

ini, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusun dalam 

sebuah skripsi berjudul : “ ANALISA YURIDIS PROSEDUR 
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SERTIFIKAT, LABELISASI HALAL TERHADAP MAKANAN 

DAN MINUMAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN KONSUMEN UMAT  ISLAM ”  

 

B. Rumusan Masalah
 

     Sesuai dengan penjelasan di atas maka difokuskan permasalahan 

dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah secara yuridis prosedur sertifikasi halal sudah memberikan 

perlindungan konsumen umat islam terhadap kehalalan makanan 

dan minuman ? 

2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Umat Islam Dalam Pelabelan 

Pangan ? 

C. Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan penjelasan diatas maka adapun tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah sebagi berikut : 

1.  Melakukan kajian yang mendalam mengenai prosedur sertifikasi 

halal sudah memberikan perlindungan konsumen umat islam 

terhadap  kehalalan makanan dan minuman 

2. Melakukan Kajian Yang Mendalam Perlindungan Konsumen Umat 

Islam Dalam Pelabelan Pangan 



D. Manfaat Penulisan 

     Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

diharapkan dapat memperoleh manfaat, berupa : 

1. Manfaat teoritis 

     Diharapkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis ini 

akan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 

bidang Hukum Islam khususnya hokum perlindungan konsumen 

2. Manfaat praktis 

       Manfaat praktis yang dapat diperoleh dalam penulisan ini bagi: 

a. Bagi peneliti 

     Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori 

sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

penulis, khususnya dalam bidang hukum perlindungan 

konsumen, selain itu pula penelitian ini dimaksudkan sebagai 

penulisan tugas akhir yang merupakan syarat sehubungan 

dengan perolehan gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

      Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan untuk 

mampu memberikan pengetahuan dan sudut pandang tersendiri 

mengenai prosedur sertifikasi halal terhadap makanan dan 



minuman dalam memberikan perlindungan konsumen umat 

islam.  

c. Bagi Pemerintah 

      Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam 

bidang prosedur sertifikasi halal terhadap makanan dan 

minuman dalam memberikan perlindungan konsumen umat 

islam ini diharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan 

hak-hak konsumen yang mayoritas beragama islam, serta 

untuk lebih mempertimbangkan kebijakan yang diambil 

sehubungan dengan prosedur sertifikasi halal . 

E. Metode Penelitian 

     Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan 

dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat, dimana 

metode yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam 

menganalisa data.  

     Metode penelitian merupakan cara atau jalan atau proses 

pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan 

berpikir yang logis – analitis (Logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-

rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) 



tertentu.
8
 Adapun metode yang dipergunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan  

      Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian 

ini adalah penelitian yuridis, merupakan suatu penelitian yang 

didasarkan pada penilaian yuridis formal ataupun perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

      Metode penelitian yuridis ini dipilih untuk mengetahui sejauh 

mana Hukum Indonesia melakukan prosedur sertifikasi halal 

terhadap makanan dan minuman dalam memberikan perlindungan 

konsumen umat islam Sumber Bahan Hukum 

      Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer 

dan bahan-bahan hukum sekunder.
9
 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif yang artinya memiliki otoritas,
10

 bahan hukum 

primer yang digunakan oleh peneliti antara lain : 

1. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label 

dan  Iklan Pangan. 
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2. keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan 

"Halal" pada Label Makanan. 

3. Piagam Kerjasama antara Depkes, Depag dan MUI dalam 

pemeriksaan produk halal. 

4. Undang – Undang  No. 8 tahun  1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

5. Surat Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00. 05.1640 

Tanggal 30 April 2003 tentang pedoman tata cara 

penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan industri 

rumah tangga 

6. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum penjelas 

dari bahan hukum primer, misalnya dalam Rancangan undang-

undang (RUU) tentang prosedur sertifikasi, hasil penelitian, 

seminar, maupun jurnal ilmiah.
11

 

c. Bahan Hukum Tersier,  yaitu merupakan bahan-bahan yang 

memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder,misalnya: kamus (hukum), 

ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.
12

 

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
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     Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara : 

a. Kepustakaan, pengumpulan data atau bahan melalui studi 

pustaka, dengan cara mengumpulkan ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan maupun dari perjanjian-perjanjian 

internasional.
13

 

     Kepustakaan ini dipilih oleh peneliti karena sehubungan 

dengan metode pendekatan yang dipilih oleh peneliti yaitu 

yuridis, sehingga penelitian ini lebih terfokus dalam literature 

khususnya perundang-undangan yang ada. Sehingga 

kepustakaan ini dianggap teknik pengumpulan bahan hukum 

yang lebih tepat untuk hal tersebut. 

b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan bahan 

hukum secara tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat 

dipakai sebagai bukti atau keterangan baik dari internet, 

majalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

masalah hukum perlindungan konsumen. 

     Dokumentasi dipilih oleh penulis sehubungan dengan 

beberapa fakta yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

3. Analisa Bahan Hukum 
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      Analisa bahan hukum yang digunakan dalam kajian yang akan 

diangkat yaitu deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa untuk 

memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang 

tidak didasarkan atas bilangan statistik namun berdasarkan atas 

analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum 

yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.
14

  

      Analisa ini di pilih karena penulis akan melakukan penelitian 

sehubungan dengan perlindungan terhadap prosedur sertifikasi 

dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga pemilihan 

metode analisa deskriptif kualitatif merupakan pemilihan yang 

dianggap tepat mengingat analisa yang dilakukan terhadap 

peraturan-peraturan perlindungan konsumen (umat islam) baik 

internasional maupun nasional yang akan menjadi fokus kajian 

penulis. 

F. Sistematika Penulisan 

      Dalam penulisan penelitian ini penulis mengemukakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

      Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, 

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

      Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan landasan teori 

mengenai prosedur sertifikasi, konsep mengenai perlindungan 

konsumen, terkait dengan hal tersebut maka akan dijelaskan pula 

mengenai pemenuhan hak, disamping itu akan menjelaskan terkait 

teori dasar mengenai hak itu sendiri. Selain itu pula menjabarkan 

sehubungan dengan konsep prosedur sertifikasi halal, sehingga semua 

akan terkait mengenai landasan teori mengenai jaminan perlindungan 

konsumen umat Islam terhadap makanan dan minuman. 

       Disamping itu permasalahan yang juga penting untuk di kaji lebih 

lanjut, sehubungan mengenai peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan prosedur sertifikasi halal itu sendiri. Seperti misalnya, 

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan, keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada 

Label Makanan, Piagam Kerjasama antara Depkes, Depag dan MUI 

dalam pemeriksaan produk halal, Undang – Undang  No. 8 tahun  

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Kepala 

BPOM No. HK. 00. 05.1640 Tanggal 30 April 2003 tentang pedoman 

tata cara penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan industri rumah 

tangga, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, 

 



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti 

serta pemaparan hasil penelitian terhadap data-data yang berkaitan 

dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis, dalam hal ini 

mengenai Surat Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00. 05.1640 

Tanggal 30 April 2003 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan 

sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan Peraturan 

Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 

BAB IV PENUTUP 

     Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik 

dari penulisan dalam pembahasan, serta saran rekomendasi yang 

diberikan oleh penulis berkaitan dengan harapan yang dapat dijadikan 

pertimbangan selanjutnya oleh pihak-pihak yang terkait mengenai 

prosedur pemberiansertifikasi halal terhadap makanan dan minuman 

dalam memberikan perlindungan konsumen umat islam. 


