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MOTTO

َ ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ُﻛﻠُﻮا ِﻣ ْﻦ
َت َﻣﺎ َرزَ ْﻗﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ َوا ْﺷ ُﻜ ُﺮوا ِ ﱠ�ِ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ إِﯾﱠﺎهُ ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُون
ِ ط ِﯿّﺒَﺎ
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang
baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada
Allah, jika benar-benar kepadanya kamu meyembah” (Q.S. AlBaqarah Ayat (2) : 172)
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ABSTRAK

Dwi Zulfa ; SHE 151791 ; Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim
Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Oleh MUI Provinsi Jambi
Label halal merupakan bentuk tulisan pernyataan halal untuk menunjukkan bahwa
produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal dan berfungsi sebagai
perlindungan kepada konsumen agar tercipta kepastian hukum dan terjaminnya
konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perlindungan konsumen muslim atas beredarnya makanan kemasan yang tidak
berlabel halal , untuk mengetahui upaya-upaya MUI Provinsi Jambi mengenai
makanan yang belum berlabel halal , dan mengetahui perlindungan hukum
konsumen muslim terhadap makanan yang belum berlabel halal. Skripsi ini yang
digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, dengan metode kualitatif
normatif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara,
dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memperoleh hasil
dan kesimpulan sebagai berikut yang pertama Perlindungan hukum bagi
konsumen muslim dari makanan yang tidak berlabel halal diatur dalam UndangUndang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal). Kedua, Upaya MUI
Provinsi Jambi terhadap Perlindungan Konsumen yaitu dengan aktif menghimbau
dan mensosialisasikan serta memberi nomor registrasi. Label halal ini sangat
penting dan harus ada pada setiap produk yang akan dikonsumsinya. Namun pada
prinsipnya setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan
meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal
dikonsumsi. Ketiga, makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan
meyakinkan terbuat dari bahan yang haram maka dihukumi suci dan halal
dikonsumsi , karena didalam Islam semua makanan asalnya halal hingga ada dalil
yang mengharamkannya atau ada bukti yang meyakinkan bahwa terbuat dari
bahan yang haram.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Label Halal
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan.
Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji, telah
beredar luas dipasaran. Beredarnya produk tersebut memerlukan kontrol yang
kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait untuk memastikan bahwa produk
makanan yang beredar dipasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi.
Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen
terhadap produk yang dikonsumsi. Dan juga mendorong para produsen untuk
mendistribusikan makanan yang sesuai dengan standart yang berlaku. Dalam
konteks indonesia perlindungan makan menjadi standart yang perlu dipenuhi.
Standar jaminan dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh produsen
atau media perantara yang mendistribusikan produk tersebut, hal ini sesuai dengan
UU Pangan yaitu “badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk
diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab
terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang
diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang meengkonsumsi makanan
tersebut. 1
Di dalam agama Islam semua umat muslim diwajibkan untuk selalu
mengkonsumsi makanan yang halal, karena semua makanan yang masuk ke dalam
tubuh kita akan mendarah daging dan menjadi sumber energi yang sangat

1

UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41.

1

2

penting bagi tubuh kita. Namun sekarang banyak sekali kuliner dan tempat wisata
kuliner yang terkadang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan,
serta pengolahannya.
Mengkonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan
minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus di hindari oleh setiap
muslim, karena mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan
membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi membawa konsekuensi
ukhrawi. Maka dari itu masyarakat muslim di harus semakin jeli dalam memilih
makanan dan menghindari makanan yang tidak memiliki label halal. 2
Adapun yang menjadi hukum berlakunya makanan halal adalah sebagai
berikut :

َ ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ُﻛﻠُﻮا ِﻣ ْﻦ
َت َﻣﺎ َرزَ ْﻗﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ َوا ْﺷ ُﻜ ُﺮوا ِ ﱠ�ِ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ إِﯾﱠﺎهُ ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُون
ِ ط ِﯿّﺒَﺎ
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baikbaik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
benar-benar kepadanya kamu meyembah”. 3
Salah satu persoalan yang cukup sering dihadapi umat islam adalah terlalu
banyak dan bervariasinya produk makanan dan minuman yang beredar. Sesuai
yang sudah diajarkan dalam islam bahwasanya umat islam diharuskan
mengkonsumsi produk-produk yang sudah terjamin kehalalan dan kesuciannya.
Menurut ajaran agama islam, mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, suci dan
baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Untuk membantu dan
mempermudah umat muslim dalam memilih produk makanan dapat dilihat dari
2

LPPOM MUI, KUMPULAN FATWA MUI Bidang pangan, Obat-obatan, Kosmetika,
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Jakarta : 2014), hlm .227
3

Al-baqarah (2) : 172

3

label halal yang terdapat pada kemasan produk tersebut. Label merupakan bagian
dari suatu produk yang berisi tentang informasi produk yang ada didalam
kemasan. Di dalam label, konsumen dapat menemukan informasi tentang nama
produk, bahan yang digunakan, nama dan alamat pihak yang memproduksi, masa
kadaluwarsa produk, dan keterangan tentang kehalalan produk. Sesuai dengan isi
peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan pasal
2 ayat 1 “ Bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang
dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan
label pada, di dalam atau dikemasan pangan”. 4
Bagi warga negara indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim,
ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang
penting , karena menyangkut pelaksanaan hukum syariat agama. Oleh karena itu,
kehalalan suatu produk khususnya pangan yang dikonsumsi merupakan masalah
yang sangat sensitif . Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling
utama. Pangan tersebut harus terjamin keamanan, mutu, gizi, serta tidak
bertentangan dengan agama ,keyakinan dan budaya masyarakat. 5
Mengkonsumsi produk halal merupakan hak setiap individu sebagai warga
Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan mengonsumsi
makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Jika
sebuah produk tidak mencantumkan label halal , kemungkinan akan berdampak
4

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Label dan Iklan
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 97 Angka 1 Tentang Pangan.

Pangan.
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fatal bagi yang memproduksinya. Keharusan mencantumkan keterangan halal
dalam suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini telah mengatur secara jelas
bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah
indonesia wajib bersertifikat halal. 6
Undang-Undang Jaminan produk halal mempersentasikan tanggung jawab
Negara, khususnya terhadap umat muslim untuk melindungi dan memberikan rasa
tenang dan aman dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat islam
yakni halal dan baik. Dalam Undang-Undang JPH Pasal 10 Ayat 2 bahwa
penetapan kehalalan Produk sebagaimana pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesi (MUI) dalam bentuk keputusan Penetapan Produk Halal.
Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin percantuman
label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, ObatObatan dan Kosmetik (LPPOM) dan komisi fatwa yang telah memberikan
jaminan produk makanan halal melalui instrument sertifikat halal.
Di Indonesia, sertifikasi kehalalan produk pangan ditangani oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI), secara spesifik Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM). Lembaga ini 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
6

UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal.
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dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu
memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada
masyarakat.
Sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga
Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam
mengkonsumsi makanan bagi konsumen muslim, terhadap label halal pada produk
makanan. Begitu banyak makanan yang beredar tetapi belum memiliki label halal
dan ada juga makanan yang berlabel halal tetapi banyak terdapat bahan yang
berbahaya. Disini MUI mempunyai peran penting terhadap perlabelan halal yang
dibutuhkan bagi konsumen muslim, yang mayoritas penduduk indonesia.
Mengenai permasalahn diatas membuat penulis tertarik untuk menganalisis.
Pada dasarnya setiap orang perorangan maupun badan usaha baik yang
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum boleh saja membuat atau
memproduksi makanan dan kemudian diedarkan, tetapi ada upaya pelanggaran
atau batasan yaitu dengan adanya sertifikat halal. Dan saya selaku penulis sudah
melakukan sedikit survei di Mini Market terdekat seperti Alfamart mengenai
makanan/Minuman Adem Sari Ching Ku dan Pringles Sour Cream & Onion dan
masih banyak yang lainnya, kemasan ini tidak memiliki label halal dari MUI
tetapi masih saja beredar dan diperjual belikan. Yang saya khawatirkan disini
bagaimana dengan konsumen muslim yang mengonsumsinya, sedangkan
makanan tersebut tidak berlabel halal dan dikhawatirkan mengandung bahan yang
tidak halal. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat permasalahannya dan
penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut lagi mengenai Perlindungan

6

Hukum Islam Terhadap Makanan yang tidak dicantumkan label halal , dengan
judul

“PERLINDUNGAN

HUKUM

BAGI

KONSUSMEN

MUSLIM

TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK BERABEL HALAL OLEH MUI
PROVINSI JAMBI”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas , maka dapat
dirumuskan permasalahan untuk dikaji adalah :
1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap makanan
yang tidak berlabel halal ?
2. Bagaimana Upaya-Upaya MUI Provinsi Jambi mengenai Perlindungan
Konsumen Muslim terhadap beredarnya Makanan yang tidak Berlabel Halal ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai perlindungan hukum bagi
konsumen muslim terhadap makanan yang belum berlabel halal ?

C. Batasan Masalah
Agar pembahasan ini tepat ada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak
menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang di
harapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai upyaupaya MUI Provinsi Jambi dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

7

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas dan masalah pokok yang
yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim
terhadap makanan yang tidak berlabel halal.
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya MUI Provinsi Jambi mengenai
perlindungan konsumen muslim terhadap beredarnya

makanan yang tidak

berlabel halal.
c. Untuk

mengetahui

bagaimana

pandangan

Hukum

Islam

mengenai

perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan yang tidak berlabel
halal.

2.

Kegunaan penelitian

a. Bagi penulis
Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal ,
dapat meningkatkan pengetahuan penulis terhadap perlindungan konsumen
sehingga menjadi bekal kelak saat penulis terjun ke dunia kerja.
b. Bagi instansi
Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan terkait tofik penelitian penulis dan merupakan
sumbangan pemikiran bagi kampus UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai
wujud terima kasih penulis atas transfer ilmu selama menempuh pendidikan
sarjana.

8

c. Bagi Fakultas
Diharapkan bagi pihak Fakultas Syariah bisa menambah perbendaharaan
referensi kepustakaan bagi mahasiswa yang mengkaji tentang Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal.
E. Kerangka Teori
1.

Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah memberian pengayoman terhadap Hak Asasi

Manusia (HAM) yang dirugkan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berkerjanya fungsi hukum untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum.Teori perlindungan hukum ini merupakan teori yang sangat penting,
karena dikaji fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan
kepada masyarakat.
Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan
hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekankan terjadinya
tabrakan tersebut. 7 Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingan sendiri. Pengalokasian ini dilakukan secara teratur, dalam arti

7

Sapjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm:53

9

ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian
disebut dengan hak.
Dan didalam penulisan ini yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum
atau hak seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya
makanan yang tidak berlabel halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan
khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di
masyarakat.

Dalam

menjalankan

dan

memberikan

perlindungan

hukum

dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering
disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum ini dibagi
menjadi dua yaitu sarana preventif dan resprensif. 8
KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan
hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia
barang atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut. 9 Azas
perlindungan hukum dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan konsumen
berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen “Perlindungan konsumen adala segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

8

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya : PT Bina
Ilmu, 1987) hlm 2
9

Az Nasution, Hukum perlindungan konsumen sebagai pengantar, ( Jakarta : diadit
media , 2011) hlm,21
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konsumen” paparan diatas merupakan upaya pembentuk peraturan untuk
melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha. 10
2.

Perlindungan Hukum Konsumen

a.

Pengertian Konsumen
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata Consumer (Inggris-

Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata
consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. 11
Menurut UU No 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tindak untuk diperdagangkan. 12 Menurut Kotler, konsumen adalah individu dan
kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu
atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi. 13
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang
berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen,
sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat

10

Yusuf Shofie, Perlindungan konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, ( Bandung
:PT Citra Aditya, 2003), hlm. 26
11

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008),hlm. 2.
12
13

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2005), hlm : 99

11

penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Penegasan dari Pembuat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini
sebagaimana dimuat dalam bagian penjelasan bahwa Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir
dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
c. Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak-hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
menyebutkan sejumlah hak konsumen. Hak konsumen itu adalah :
1.

Hak atas kenyamanan, kemanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

2.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjian;

3.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

4.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

5.

Hak

untuk

mendapatkan

advokasi,

perlindungan,

dan

upaya

penyelesaiansengketa perlindungan konsumen secara patut;
6.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

12

8.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

9.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Sedangkan Kewajiban konsumen pasal adalah:
1.

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2.

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

3.

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4.

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut. 14
Dalam perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha

yang disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK. Ketika kedua belah pihak
melakukan suatu transaksi memungkinkan timbulnya persoalan dalam pengadaan
barang. Munculnya pelanggaran dalamtransaksi disebabkan karena konsumen dan
pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya.Pasal 6 tentang hak pelaku
usaha adalah:
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

14

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
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2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah:
1.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2.

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

3.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

4.

Menjamin

mutu

barang

dan/atau

jasa

yang

diproduksi

dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku.
5.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
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6.

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

7.

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

3.

Labelisasi Halal
Halal berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti sesuai dengan syariat

atau diijinkan. Lawan kata dari halal adalah haram yang mempunyai pengerttian
tidak disyariatkan atau dilarang. Penduduk indonesia mayoritas beragama islam,
penting baginya untk mengkonsumsi produk halal, maka pemerintah harus cepat
turun tangan menangani masalah halal haram pada produk-produk makanan yang
beredar diindonesia dan di Jambi pada khususnya.
Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang
standarisasi fatwa halal

menegaskan bahwa “tidak boleh mengkonsumsi dan

mengunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavor) bendabenda atau binatang yang diharamkan”. 15 Sertifikat halal adalah fatwa tertulis
MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.
Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang
sertifikat halal MUI (Sekarang badan penyelenggara jaminan produk halal)
bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan
sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa

15

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal.

15

berlakunya, termasuk fotocopy nya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk
maksud-maksud tertentu. 16
Undang-undang yang mengatur tentang sertifikat halal dan labelisasi halal
adalah undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH setelah ditetapkan status kehalalan oleh
fatwa MUI. Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan
kementrian dan/atau lembaga terkait, LPH ( Lembaga pemeriksaan halal dan
MUI). 17
Label halal harus dicantumkan pada produksi makanan oleh produsen
untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan benar kehalalannya atau
keharamannya. Aturan umum yang sudah berlaku mengenai percantuman label
halal pada produk makanan haruslah melaalui pemeriksaan dan sertifikasi halal
terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang agar diketahui kehalalan komposisi
dan asal usul serta cara memproduksi makanan yang diproduksinya.
Selain sertifikat halal, produsen juga mengunakan label halal, labelisasi
halal adalah percantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk
untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.
Pemberian label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal akan
ditetapkan oleh BPJPH dalam bentuk label halal yang berlaku nasional. Pelaku
usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal

16

Akyunul Jannah, Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi, Yogyakarta :
Sukses ofset, 2008 hlm:263
17

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Tentang jaminan produk halal : pasal 7

16

pada kemasan produk, kemudian percantuman label halal sebagaimana dimaksud
harus mudah dilihat dan dibaca dan tidak mudah dihapus atau dirusak. 18

F. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan dari studi pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa
penelitian sebelumnya yang cukup relevan dengan penelitian yang penulis
lakukan, yaitu :
Siti Farida, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Percantuman
Label Halal Dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan, Skipsi tersebut
menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Percantuman Label
Halal Dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan, Dari hasil penelitian
tersebut didapatkan kesimpulan bahwa untuk mendapatkan label halal tersebut
tidaklah mudah melaikan harus melalui berbagai hal, namun tindakan ini sesuai
dengan tujuan az-Zariah menutui jalan kemafsadatan dan untuk menghilangkan
kekhawatiran, kecemasan yang dialami konsumen dan kerugian bagi produsen. 19
Rika Cahyati, pengaruh percantuman label halal terhadap minat beli luwak
white coffe pada mahasiswa fakultas ekonomi universitas 17 Agustus 1945
Samarinda, skripsi tersebut menjelaskan mengenai pengaruh percantuman label
halal terhadap minat beli luwak white coffe pada mahasiswa fakultas ekonomi
universitas 17 Agustus 1945. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan

18

19

Ibid pasal 37-39

Siti Farida, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Percantuman Label Halal Dan
Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan, Yogyakarta 2017

17

bahwa hasil penelitian memperlihatkan bahwa percantuman label secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli white coffe pada kalangan
mahasiswa fakultas ekonomi universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 20
Nur Muhammad Fauzan I Mahasiswa fakultas syariah dan hukum
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 Skripsi tersebut
menjelaskan Peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk
haram (Studi kebijakan LPPOM-MUI di Yogyakarta), Dari hasil penelitian
tersebut didapatkan kesimpulan bahwa hasil penelitian memperlihatkan bahwa
Dalam rangka melindungi konsumen muslim produk halal dari produk haram di
Yogyakarta. 21
Penyusunan ini tidak terlepas dari beberapa karya para penulis diatas. Hanya saja
dari penelusuran penyusunan belum ditemukan penyusunan yang memfokuskan
pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang
Tidak Berlabel Halal.

20

Rikka Cahyati, Pengaruh percantuman label halal terhadap luwak white coffe pada
mahasiswa fakultas ekonomi universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, (2016)
21

Nur Ahmad Fuzan I, Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk
Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI Di Yogyakarta), Yogyakarta (2015)

BAB II
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam
pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Metode
diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.
Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan
untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan
sistematis untuk mewujudkan kebenaran”. 22
Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Tempat Penelitian
Tempat peneliti melakukan penelitian berada di Kantor Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Provinsi Jambi.
2.

Waktu penelitian
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 15 Februari - 15 Mei tahun 2019.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
lapangan dengan kualitatif. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan
dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan

22

Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,1995), hlm. 24.
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ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrument
pengempulan data.
Penelitian ini juga bersifat normatif, metode ini adalah metode yang
menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik oleh penulis maupun secara
kelompok. Ciri-ciri metode deskriptif adalah memusatkan diri pada masa sekarang
dan masalah-masalah yang aktual, dan kemudian data yang dikumpulkan disusun,
dijelaskan, dan dianalisis. 23 Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis
penyusunan pustaka (library research), yaitu suatu penyusunan dengan cara
menghimpun, menuliskan, mengedit, dan mengklasifikasikan, mereduksi dan
menjadikan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan
diteliti. Data dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti
buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, karangan-karangan ilmiah, tesis dan
disertasi, peraturan-peraturan, ensiklopedia,

dan sumber-sumber tertulis baik

tercetak maupun elektronik lainnya yang terkait dengan Perlindungan hukum
konsumen muslim terhadap makanan yang belum bersertifikat halal.
Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis penulis
gunakan untuk melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundangundangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tetang perlindungan
konsumen.
C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis data

23
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data
yaitu:
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peniliti dari

sumber pertamanya. Dalam penilitian ini sumber data diperoleh dari hasil
wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Jambi. Data primer di sini merupakan data pokok yang diperoleh melalui
hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan. Data yang termasuk
dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang
berkenaan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap
Makanan Yang Tidak Berlabel Halal (Studi MUI Provinsi Jambi).
b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk

dokumen-dokumen. Sumber yang yang didapat dari referensi-referensi buku,
internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.
2.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah sumber objek dari mana data dapat

diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau
narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi
respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Jadi sumber data dalam
penelitian ini adalah struktur organisasi / petugas Dikantor Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi Jambi yang terlibat.
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D. Unit Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis memilih kantor Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Jambi pegawai kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi sebagai
Unit Analisis Data, karena dengan banyaknya makanan yang beredar tanpa Label
Halal maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi. Berikut nama
informasi di Kantor Majelis Ulama Indonesia.
Tabel 1. Unit Analisis Data
NO
1.

NAMA

JABATAN

H. M. Yusuf Mu’az

Sekretaris Umum

2.

Fredi Raimon

Sekretariat Provinsi

3.

Drs. Ahmad Tarmizi., M.H.I

Ketua Fatwa

4.

Prof. Dr. Ir. Hj. Nurhayati, M. Sc. Agr

Wakil Direktur LPPOM

E. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Data merupakan salah satu komponen
riset, data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar. Untuk mendapatkan
hasil penelitian, tentunya dibutuhkan data-data yang akan digunakan untuk
menjawab dari persoalan penelitian tersebut sehingga suatu penelitian dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam
penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik/alat dalam mengumpulkan
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data sesusai dengan permasalahan yang diangkat, peniliti menggunkan penelitian
sebagai berikut:
a. Penelitian kepustakaan (library research)
Adanya penelitian pustaka yang penulis maksud adalah mengumpulkan
data yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang mendukung penelitian
ini.
b. Penelitian lapangan (field research)
Sementara penulis mengumpulkan data langsung ketempat objek
penelitian. Dalam hal ini menjadi objek penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Teknik itu dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Teknik observasi ini menuntut adanya pegamatan dari peneliti baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat
digunakan dalam teknik observasi ini adalah lembar pengamatan, panduan
pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain:
ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu,
dan perasaan.
Observasi penelitian guna untuk mengetahui dan memperoleh data yang
berkaitan dengan mengamati Perlindungan konsumen bagi konsumen muslim
terhadap makanan yang tidak berlabel halal (MUI Provinsi Jambi).
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2.

Wawancara
Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama dengan
penggunaan daftar pertanyaan. 24 Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu. 25
Adapun objek wawancara yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini
adalah Stap-stap Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi. Wawancara ini
bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung yang berhubungan dengan
keadaan masyarakat mengenai Perlindungan konsumen muslim terhadap makanan
yang tidak berlabel halal di MUI Provinsi Jambi. Dalam wawancara ini peneliti
menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang sesuai
dengan permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencari data.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam

metedologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang
digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi
dalam penelitian memang berperan penting. 26 Dokumentasi adalah mencari data
berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan24

Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2005), hlm. 143.
25

Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Roeda Karya,
2010), hlm. 186.
26
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 129.
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peraturan dan sebagainya. 27 Dokumentasi juga merupakan kumpulan data-data
verbal yang berbentuk tulisan yang terdapat pada lembaga-lembaga yang
berkenaan dengan penelitian ini, seperti historis dan geografis, struktur organisasi
dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana MUI Provinsi Jambi.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam
pola, kategori dan suatu uraian-uraian dasar sehingga dapat dipahami dan
disampaikan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan
dan dokumentasi mencari yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat
kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
Analisis data dalam penelitian secara teknis penulis hanya memfokuskan dari
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
1.

Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik

berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya, kemudian diperiksa
kembali dan diatur untuk diurutkan.
2.

Reduksi Data
Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyerhadanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan- catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai

27

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), hlm. 87.

25

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus,
menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data / informasi
yang tidak relevan. Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolongkan, mengkategorikan, mengarahkan, membuang data
yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya
data yang terkumpul dapat diverifikasi. 28
3.

Penyajian Data
Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data juga dapat matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk
yang padu dan mudah dipahami. 29
4.

Verifikasi Data
Verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Penarikan

harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari segi makna
maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek tempat penelitian itu
dilaksanakan 30.

G. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini,
maka perlu kiranya disusun sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan
28

Husaini Usman Dan Purnamo Setiady Akbar. Metedologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.
29
30

Ibid, hal. 86.
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 252.
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dlam skripsi ini adalah terdiri dari lima bab dari setiap bab tersebut diuraikan
kembali dalam sub-sub yaitu bagian raian lebih kecil dari skripsi ini. Semua
bagian dari skripsi ini merupakan satu kesatuan antarayang satu dengan yang
lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB I

Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar
belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

BAB II

Metode Peneitian, merupakan bab yang membahas mengenai
metodologi penelitian, yang didalamnya membahas mengenai
tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, unit analisis data, metode pengumpulan data, teknik
analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB III

Membahas tentang gambaran umum Kantor MUI Provinsi Jambi

BAB IV

Pembahasan, Pada bab ini membicarakan tentang pembahasan dan
hasil penelitian.

BAB V

Penutup, Pada bab ini berisi tentang penutup, dalam bab ini akan
dirinci menjadi beberapa bagian yaitu: kesimpulan yang berupa
pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang
dirumuskan, saran merupakan tanggapan dari identifikasi masalah,
serta kata penutu.

H. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan, penelitian dengan
pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar
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skripsi, setelah itu pengesahan judul dan melakukan riset, kemudian melakukan
pengumpulan data , verivikasi dan analisis data dalam waktu yang berurutan.
Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum diajukan
kesidang munaqasah. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :
sebagai berikut:
Tabel 2. Jadwal Penelitian
TAHUN 2018/2019
NO

JENIS
KEGIATAN

I
APRIL
MEI

II
OKTOBER
DESEMBER

III
JANUARI
FEBRUARI

IV
MARET
APRIL

1.

Pembuatan
Proposal Dan
Pengajuan Judul
Pengajuan Proposal
dan Penumjukan
Dosen Pembimbing



2.

3.

Konsultasi Dan
Perbaikan Proposal



4.

Seminar Proposal
dan Perbaikan Hasil
Seminar

5.

Pengesahan Judul
dan Izin Riset

6.

Pengumpulan Data
dan Penyusunan
Data



7.

Analisis dan
Penelitian Draf



8.

Penyempurnaan dan
Penggandaan

9.

Ujian Skripsi

V
MEI
JUNI










VI
JULI

BAB III
GAMBARAN UMUM KANTOR MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI JAMBI

A. SEJARAH BERDIRINYA KANTOR MUI PROVINSI JAMBI
Pembentukan

LPPOM

MUI

didasarkan

atas

mandat

dari

Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam
meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI
didirikan pada tanggal 6 januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan
sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi
sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani nota kesepakatan kerja
sama antara Dapertemen Agama, Dapertemen Kesehatan dan MUI.
Nota kesepakatan tersebut kemudin disusul dengan penerbitan keputusan
Menteri Agama (KMA) 518 TAHUN 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang
menguatkan

MUI

sebagai

lembaga

sertifikasi

halal

serta

melakukan

pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal. Dalam
proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama
dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian
Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan
Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas
Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid
Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.
28

29

Sedangkan kerjsama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan
Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1
Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM,
sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada
kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia. Kini, dalam usianya yang ke-30
tahun, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya
di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi
halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun
2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC
17025 : 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065 : 2012 dan
DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional
(KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh
Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA.
Pada Januari 2019 LPPOM MUI, bekerja sama dengan berbagai pihak,
telah membangun dan meresmikan laboratorium halal di dua lokasi, yakni di
kawasan industry Modern Cikande, Banten, dan di kawasan Deltamas, Cikarang
Jawa Barat. Laboratorium halal tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan
layanan LPPOM MUI kepada kalangan industry yang memerlukan jasa
laboratorium. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta
diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh
lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari
26 negara. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia :

30

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan
dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil musyawarah nasional I
Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H/
21 s/d 27 Juli 1975 M di balai sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan
oleh sebuah panitia yang dianggat oleh Menteri Agama Dengan surat keputusan
No.28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen.Purn. H. Soedirman dan tim
penasehat yang terdiri dari Prof.Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe’i dan K.H.M.
Syukri Ghazali.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk piagam
berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama
yang terdiri dari 26 orang ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah tingkat I
Seluruh Indonesia, 10 orang Ulama unsur Organisasi Islam tingkat pusat yaitu,
NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar,
GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang Ulama dari
Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang Ulama undangan
perorangan.

31

Dari penjelasan yang saya dapat Majelis Ulama Indonesia provinsi Jambi
berdiri sejak tahun 1977 lalu di pimpin oleh Prof. Syekh.HMO Bafadhal dengan
masa jabatan Tahun 1977-1986 lau pada tahun selanjutnya dipimpin oleh Prof.
Dr.H.M. Chotib Quzwain Tahun 1986-1995, lalu dipimpin lagi oleh
Prof.Dr.H.Sulaiman Abdulah Tahun 1995-2010 dan dari 2010 hingga sekarng
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dipimpin oleh Dr.H. Hadri Hasan, MA, jadi dapat kita lihat MUI sudah berdiri
selama 42 Tahun. 32

B. LETAK GEOGRAFIS KANTOR MAJELIS ULAMA INDONESIA

Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi jambi ini tidak memiliki kantor
sendiri, kantor tersebut masih memakai salah satu gedung atau ruangan Lembaga
Adat Kota Jambi,berarti dapat kita ketahui letak Geografis Kantor Majelis Ulama
Indonesia Provinsi Jambi ini terletak di Lembaga Adat Kota Jambi yang berada di
Kecamatan Kotabaru, letaknya sangat strategis yaitu berdampingan dengan kantor
Pemerintahan Kota Jambi (Balai Kota) atau berada pada kompleks Perkantoran
Pemerintah Kota Jambi. 33

C. VISI DAN MISI
1.

Visi
Terciptanya

kondisi

kehidupan

kemasyarakatan,

kebangsaan

dan

kenegaraan yang baik, memperoleh Rihdo dan ampuan Allah SWT (Baldatun
thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah)
demi terwujudnya kejayaan islam dan kaum muslimin (izzul islam wal-muslimin)
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari
rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil’alamin)

32

Wawancara dengan bapak H.M. Yusuf Mu’az, selaku Sekretaris Umum

33

Wawancara dengan bapak Ferdi Raimon, Sekretariat Provinsi Jambi

32

2.

Misi

a.

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan

menjadikan ulama sebagai panutan

(qudwah hasanah),sehingga mampu

mengarahkan dan membina umat islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah
islamiyah, serta menjalankan syariah islamiyah.
b.

Melaksanakan

dakwah

islam,

amal

ma’ruf

nahi

mungkar

dalam

mengembangkan akhlak kharimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khairah
ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
c.

Mengembangkan ukhuwah islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan

persatuan dan kesatuan umat islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
D. SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN MAJELIS
ULAMA INDONESIA PROVINSI JAMBI MASA KHIDMAT 2015-2020
YANG DISEMPURNAKAN/PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
1.

Dewan Pertimbangan

Ketua

: Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam,MM

Wakil Ketua

: Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd

Sekretaris

: Drs. H. Fahmi Rizal Gadin, BSc.,ME

Anggota

: Drs. H. Mahfudz, Drs. H.M. Thahir Rahman, M.H.I

Anggota

: Dr. H. Martono Margono

Anggota

: Prof. H.A. Kadir Sobur, Ph.D

Anggota

: H. Fachruddin Razi, SH.,MH

Anggota

: Prof. Dr. H. Ahmad Husin Ritonga, MA
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Anggota
2.

: Drs. H. Aminullah Amit, SH.,MH

Dewan Pimpinan

Ketua Umum

: Dr. H. Hadri Hasan, MA

Wakil Ketua Umum : Drs. H. Abdul Kadir Husein, M.Pd.I
Ketua

: Prof. Dr. H. Amri Amir, SE.,MS

Ketua

: Prof. Dr. H. Suhar, AM.,M.Ag

Ketua

: H. Mubarak HM. Daud Al-Hafidz

Ketua

: Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.I

Ketua

: Dr. Bahrul Ulum, MA

Ketua

: Drs. H. Ibnu Hajar HZ

Ketua

: Drs. H. Razak Hazzul, M.Pd.I

Ketua

: Prof. Dr. Maisyah M.Pd

Ketua

: H.A. Rahman Al-Bani, S.Ag

Ketua

: Drs. H. Rafi’i Salim

Ketua

: Drs. H. Syahruddin

Ketua

: Drs. H. Muslim Rizal

Ketua

: Drs. H. Arman Syafaat, MM

Sekretaris Umum

: Drs, H.M. Yusuf Mu’az

Sekretaris

: Muhammadiyah Rafiq, M.H.I

Sekretaris

: Drs. Rahmadi, M.H.I

Sekretaris

: Dr. H. M. Saman Sulaiman, MA

Sekretaris

: H. Hermanto Harun, LC.,MA.,Ph.D
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Sekretaris

: H. Pungut Supriadi, M.H.I

Sekretaris

: Drs. H. Abdurrahman Sayuti

Sekretaris

: Ahmad Badri, S.Hum

Sekretaris

: Majdi Hasan, S.Ag

Sekretaris

: Amir Muslim, S.Pd., MM

Bendahara Umum

: Rd. H. A. Rahman Mong

Bendahara

: Dra. Hj. Fauriyah

Bendahara

: Aguswal, SE

E. SUSUNAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI, LEMBAGA/BADAN
KEPENGURUSAN

MAJELIS

ULAMA

INDONESIA

JAMBI KHIDMAT 2015-2020
1.

Komisi-komisi

a.

Komisi fatwa

Ketua

: Drs. Ahmad Tarmizi, M.H.I

Wakil ketua

: Drs. H. Lohot Hasibuan

Sekretaris

: Drs. Hasbi As-Shiddiqi, M.Ag

Anggota

: Dr. H. M. Yusuf, M.Ed
: Dr. Fadhil, M.Ag
: Dr. H. Marwazi, M.Ag
: K.H.M. Daud Al-Hafizh
: K.H. Sirojuddin
: K.H. Said Ali Al-Jufri

PROVINSI

35

: Dr. Subhan MA. Rahman, M.Ag
: Drs. H. Abdul Latif, MA
: H. Abdullah Hasyim, Lc., MA
: Drs. H. Bachtiar Effendi, M.H.I
: Drs.H. Usman HI., M.H.I
b. Komisi Ukhuwah Islamiyah, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Ketua Komisi

: Drs. H. Dahlan Malik, M.Fil.I

Wakil Ketua

: H. Sissah, S.Ag., M.Fil.I

Sekretaris

: Drs. Ishak Abdul Azil, M.Fil.I

Anggota

: Dr. Abdul Gatar, MA
: Dr. Firhat Abas, M.Ag
: Izzat HM. Daud, Lc., MA
: Drs. Dailami Julis, M.Pd.I
: Drs. Lahmuddin, M.Ag
: A. Farhi Raji Kasytarab, S.Pd

c.

Komisi Pendidikan, Kaderisasi Pengajian dan Penelitian

Ketua Komisi

: Dr. H. Kasyful Anwar Us., M.Pd

Wakil Ketua

: Dr. Syahran Jailani, M.Pd

Sekretaris

: Dr. Masyan., M.Ag

Anggota

: Dr. Badru Syamsi, M.Ag
: Dr. Jalaluddin, M.Pd.I
: H.M. Qadri A. Karim., S.Ag., M.Pd.I
: Habib Muhammad, M.Ag

36

: Drs. H. Husni El-Hilali, M.Pd
: Drs. H. Amhar Rasyid, MA
d. Komisi Hukum dan Perundang-undangan
Ketua Komisi

: Prof. Dr. H. A. Syukri Saleh, MA

Wakil Ketua

: Dr. H. Ishak, SH.,MH

Sekretaris

: Rasito SH.,MH

Anggota

: Syamsu, M.Pd., Ph.D
: Drs. Fathuddin Abdi, Sm.Hk.,MM
:Drs. H. As’ad Isma, M.Pd.I
: Drs. Badruddin, M.HI
: Kamiliya, S.Sy.,MA

e.

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua Komisi

: Dr. A. A. Miftah, MA

Wakil Ketua

: H. Achmad Jais, M.E.I

Sekretaris

: Dr. H. Junaidi, SE.,ME

Anggota

: Dr. H. Said Syeh, ME
: Dr. Novrianto Bachtiar S.Ag., M.A.g
: H. Alexander., SE.ME

f.

Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua

: Prof. Dr. Atik Havis

Wakil Ketua

: Hj. Saniatui Lativa Sukandar, SE

Sekretaris

: Dra. Hj. Hutmah Daud

Anggota

: Dr. Hj. Armida
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: Darwani, S.Pd.i.,M.Pd.I
: Sabti, S.Pd
: Zarfina Yanti., S.Ag.M.Ag
: Ir. Risalinda Dewi, M.Pd.I
g.

Komisi Hubungan antar Umat beragama

Ketua

: Drs. Munsarida, M.Fil.I

Wakil Ketua

: Anshorullah, SH., MH

Sekretaris

: Drs. Ahmad Fauzi

Anggota

: Drs. H. Muhsyar, M.Fil.I
: Bakaruddin, S.Ag.,M.Pd.I
: Drs. H. Zainuri Anwar
: Jasmarijon
: Suwalib

2.

Lembaga Pengkajian dan Penelitian, Pangan, Obat-Obatan, Minuman

dan Kosmetika (LPPOM)
Direktur

: Prof. Dr. H. RA. Muthalib, MS

Wakil Direktur

: Prof. Dr. Ir. Hj. Nurhayati, M.Sc.agr

Sekretaris

: Dr. Ir. Hamzah., M.Sc

Anggota

: Dr. Ir H. Safwan, M.Sc
: Dr. Endri Musnandar, MS
: Dr. Ir. Levlinesia, M.Si

F. SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA
1.

Dewan Penasehat
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2.

Dewan Pimpinan Harian

3.

Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga

G. Tujuan Majelis Ulama Indonesia
1.

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas (Khoirah Ummah) dan Negara

yang aman, adil dan makmur rohani dan jasmaniah yang di rhidoi Allah SWT
(Baldah Thoyyibah wa ro ghofur).
2.

Untuk mencapai tujuan tersebut Majelis Ulama Indonesia melaksanakan

usaha-usaha seperti memberikan tuntunan dan bimbingan, merumuskan kebijakan
dakwah memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan dan kerja
sama antar ormas/Lembaga Islam dan sebagainya.
H. Fungsi Majelis Ulama Indonesia
1.

Sebagai wadah silahturrahmi para ulama, zu’ama dan cendikiawan Muslim

untuk mengembangkan ajaran Islam serta menggalang Ukhuwah Islamiyah.
2.

Sebagai waddah yang mewakili ummat Islam dalam hubungan dan konsultasi

antar Ummat beragama.
3.

Sebagai pemberi fatwa kepada ulama.

I.

WAWASAN MUI

1.

Berpijak pada landasan Al-Qur’an dan Hadist tentang kedudukan Ulama.

2.

Kesadaran akan peran dan panggilan tugas kesejarahan.

3.

Kesadaran atas tantangan-tantangan yang dihadapi.

4.

Kesadaran atas kemajemkuan Ummat Islam dan Bangsa Indonesia.

5.

Kesadaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru (Masyarakat
Madani) yang menekankan nilai-nilai persamaan, keadilan dan demokrasi.
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J.

ORIENTASI PERKHIDMATAN MUI

1.

Diniyah ( Keagamaan)

2.

Irsyadiyah (memberi petunjuk)

3.

Istibadiyah (Responsif)

4.

Hurriyah (Berwatak Geraka)

5.

Ta’awuniyah (Kerjasama)

6.

Syuriah (Permusyawaratan)

7.

Tasamuh (Toleransi)

8.

Udwah (Keteladanan dan Rintisan)

9.

Duwaliyah (Internasional)

K. PERAN UTAMA MUI
1.

Sebagai ahli waris tugas Nabi (Warasat Al Ambiya)

2.

Sebagai pemberi fatwa (Mufti)

3.

Sebagai pembimbing dan pelayan Ummat (Ra’iy wa Khadim al Ummah)

4.

Sebagai penegak amar ma’ruf nahyi mungkar

5.

Sebagai pelopor gerakan pembaruan (at tajdid)

6.

Sebagai pelopor gerakan ishlah. 34
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang
Tidak bersertifikat halal.
Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan
kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal
bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan. Hal ini
menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produkproduk pangan yang tidak halal. 35 Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus
di waspadai, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan
untuk memproduksi suatu makanan olahan. Untuk menjamin agar produk pangan
(makanan

dan

minuman) aman

dari

pengaruh

teknologi

maka

harus

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 36
1.

Prinsip-prinsip produk makanan.

a.

Makanan Halal
Hasil penelitian penulis bahwa mayoritas konsumen tidak selektif dalam

memilih makanan, ketidaktahuan atau mengikuti selera adalah faktor penyebab
yang utama. Perkembangan teknologi pengolahan pangan tidak selalu
menghasilkan makanan yang baik dan sehat. Diduga terdapat produk makanan
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Mashudi, Kontruksi Hukum dan Respons masyarakat , (Jakarta: 2015), hlm. 93
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Ibid, hlm. 94
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yang mengandung unsur-unsur haram dalam bahan tambahan yang digunakan. 37
Oleh karena itu tiga kriteria yakni : halal, thayyiba dan bergizi seharusnya
terpenuhi dalam memilih makanan. Kriteria halal pada makanan yang ditetapkan
oleh para ahli Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersifat umum dan sangat berkaitan dengan
persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu makanan, senantiasa berdasar
pada standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan
penolong, proses produksi dan jenis kemasan. Penelurusan bahan-bahan tersebut
tidak hanya berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan,
cara penyimpanan dan metode produksi.
b.

Makanan Haram
Pada dasarnya makanan haram sebagaimana nash Al-Qur’an dan Hadist

kadarnya tidak banyak, namun karena pengaruh bahan lainnya itulah
menyebabkan kategori keharaman mengalami pengembangan seperti penggunaan
gelatin (berasal dari lemak Babi). Penggunaan gelatin telah menyisir hampir setiap
produk makanan, minuman dan obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam industri
pangan saat ini cukup luas, mulai dari emulasi, pasta, permen lunak, minuman,
jelly hingga kapsul. 38
Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik
berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan
“mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain
37
38

LPPOM MUI, Jurnal Menentramkan Umat No.56/X/2005, hlm.21
LPPOM MUI, Jurnal Mententramkan Umat No. 72 Juni-Juli 2008, Th. XI. 2008 hlm 8
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bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini
berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi bahan sintetik.
Hanya, sebagian gelatin merupakan produk turunan yang berasal dari hewan,
termasuk babi. Karena selain memiliki kekenyalan yang khas, gelatin dari babi
juga dianggap lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Belakangan ini
gelatin dari siapapun mulai banyak dibuat, namun meskipun berasal dari sapi,
kehalalannya masih harus dipantau. 39
2.

Prinsip-Prinsip Produk Minuman
Kaidah yang berlaku untuk produk minuman pada dasarnya tidaklah

bersifat khusus. Sebab, berkat kemajuan teknologi bahan-bahan yang digunakan
dalam proses makanan juga dapat digunakan dalam produk minuman, seperti
perasa (flavour), vitamin dan sebagainya. Oleh karena itu, kaidah hukum yang
berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk minuman. 40 Kaidah hukum
Islam yang berlaku untuk produk minuman meliputi 4 Faktor yaitu memabukkan,
membahayakan, najis, dan terkontaminasi dengan bahan yang haram atau najis.
Tiga faktor yang terakhir sama kaidahnya dengan produk makanan, sedangkan
faktor memabukkan merupakan faktor yang khas pada produk minuman. 41
Beberapa jenis minuman yang memabukkan (alcoholic beverages) secara
garis besar dikelompokkan menjadi wine, bir, dan sprite yang terdiri dari liquor
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Jurnal Mententramkan Umat , hlm, 10
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Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta : 2008), hlm. 81

41

Ibid, hlm.82
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dan liqueurs (cordials). Ada beberapa jenis bir yang beredar dipasaran dengan
kadar alkohol bervariasi dan dapat mencapai 5,5 % bahkan pada strong beer dapat
mencapai 8 %. Ada juga salah satu bir yang disebut lager yaitu bir yang disimpan
sekitar 6 bulan sebelum dipasarkan. Yang juga penting diketahui ialah ada produk
minuman yang dibuat dari campuran bir (dapat pula bahan dasar bir), perisa
(flavourings), air dan bahan lainnya yang ditambah lagi dengan gas
karbondioksida yang dipasaran dikenal sebagai minuman shandy.
Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan halal berangkat dari
informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas
dari produk pangan yang mereka konsumsi. Pencantuman label halal sebagai
konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak
konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka
hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas
terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk
mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek
kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian
jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.
Untuk itu konsumen dihimbau untuk meneliti dan menilai produk yang
akan dikonsumsi nya secara detail dan seksama. Sebagai konsumen khususnya
konsumen muslim, kesalahan atau kekeliruan dalam memilih suatu produk yang
dikonsumsi nya dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk
yang mengandung bahan berbahaya akan berdampak bagi kesehatan. Sedangkan
secara batin, mengkonsumsi produk yang tidak halal akan berdosa. Oleh karena
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itu konsumen sangat perlu memahami informasi tentang produk yang akan
dikonsumsi nya. Sehingga keputusan untuk mengkonsumsi produk tertentu tidak
semata-mata karena tergiur dengan kemasan yang menarik, iklan yang bombastis
atau harga yang murah. Secara psikologis, setiap orang akan memilih segala
sesuatu yang bersifat praktis, ekonomis dan hasil yang maksimal. Sikap tersebut
tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu upaya yang seharusnya dilakukan dan
dipikirkan akibat yang akan timbul.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada pasal 2
termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen serta kepastian hukum”. Disini terlihat konsumen mendapatkan
perlindungan hukum. Di Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen dan pasal 5
mengatur khusus tentang kewajiban konsumen. Berdasarkan dua pasal di atas
(pasal 4 dan Pasal 5), sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan yang
benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan
berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan. Jadi kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau
jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan. Bagi
konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal suatu produk pangan
merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak
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konsumen muslim. Jadi, pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa
pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan
(3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 97
(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 dan isi bersih;
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
f. Tanggal dan kode produksi;
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g. Tanggal,bulan dan tahun kadaluarsa;
h. Nomor izin edar bagi pangan olahan.
Dengan percantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi
pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. 42
Peraturan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundangundangan, baik undang-undang maupun perundang-undangan lainnya serta
putusan-putusan hakim yang subtansinya mengatur mengenai kepentingan
konsumen. Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk percantuman label
halal. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang akan memberikan
perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk mengangkat
harkat kehidupan konsumen. Hal yang membawa dampak buruk dari aktivtas
perdagangan pelaku usaha. Oleh karena itu upaya dalam menghindarkan dari hal
tersebut maka UUPK memberikan larangan sebagai berikut, pada pasal 8 bentuk
perlindungan yang diberikan pemerintah yakni pengawasan, dalam UUPK
pengawasan terdapat dalam pasal 30. Ketentuan dalam pasal 30 dapat dilihat
bahwa pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan
barang yang disyaratkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Undang-Undang dan
kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengenai label
halal bukan hanya UUPK yang membahas hal tersebut dalam UU Pangan juga
telah disebutkan yakni pasal 97. Jaminan bagi yang melakukan label halal pada
produk makanan ini dijelaskan pada pasal 95, ketentuan dalam pasal tersebut
merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada
konsumen muslim agar terjaganya produk makanan pada label halal dan terhindar
dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen
muslim.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
label halal juga dibahas dalam Undang-Undang yang terbaru yakni UndangUndang Jaminan Produk Halal (Selanjutnya disebut UUJPH), Undang-Undang
yang disikapi terbuka oleh konsumen terutama konsumen Muslim karena dijamin
dalam produk pangan menjadi terlindungi akan kenyamanan dan keamanan pada
produk makanan label halal. Ketentuan terhadap produk makanan berlabel halal
dalam UUPJH ini dijelaskan pada pasal 4, ketentuan pasal tersebut menjadi
jaminan dalam produk makanan halal yang keamanan dan kenyamanan terjaga
kepada konsumen muslim.
Peraturan Perundangan Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan, pasal yang menjelaskan tentang sertifikasi halal juga disebutkan dalam
beberapa pasal, yaitu pasal 3, pasal 10, dan pasal 11.
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B. Upaya-Upaya MUI Provinsi Jambi mengenai Perlindungan Konsumen
Muslim terhadap beredarnya makanan yang tidak Berlabel Halal.
Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan
hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekankan terjadinya
tabrakan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingan sendiri. Pengalokasian ini dilakukan secara teratur, dalam arti
ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian
disebut dengan hak.
Dan didalam penulisan ini yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum
atau hak seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya
makanan yang tidak berlabel halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan
khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di
masyarakat.

Dalam

menjalankan

dan

memberikan

perlindungan

hukum

dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering
disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum ini dibagi
menjadi dua yaitu sarana preventif dan resprensif.
KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan
hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia
barang atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut. Azas
perlindungan hukum dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan konsumen
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berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen “Perlindungan konsumen adala segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen” paparan diatas merupakan upaya pembentuk peraturan untuk
melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha.
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup,
harapan penegakan tersebut adalah agar hukum dapat berfungsi dengan
sebagaimana mestinya. Ada tiga unsur komitmen dan penegakan hukum yaitu:
kepatian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Didalam UUP pasal 27 ayat (1) setiap orang yang memproduksi pangan
didalam dan atau kemasan pangan, demikian juga dengan yang mengimpor,
kemudian mencantumkan label memuat paling sedikit keterangan mengenai,
antara lain : halal bagi yang dipersyaratkan. Akan tetapi tidak ada ketentuan
pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut. Didalam
penjelasan pasal demi pasal dari UUP tersebut, tidak ada ketentuan pidana .
Adapun bentuk perlindungan konsumen Seperti pada saat penulis wawancara
dengan Ibu Hj. Nurhayati selaku wakil direktur LPPOM :
“Seiring dengan majunya perkembangan teknologi sekarang yang kita
lihat memang banyak sekali makanan yang tidak berlabel halal masih
dijual belikan, saat ini kami pihak yang terkait selalu aktif menghimbau,
mensosialisasikan kepada masyarakat muslim agar lebih selektif dalam
mengkonsumsi makanan, sebaiknya selalu memperhatikan yang
bersertifikasi halal. Dan berusaha juga menghimbau kepada perusahaan
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untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya
produknya konsisten kepada kehalalanya, tetapi harapannya tetap kepada
produsennya agar dapat ikut serta mendaftarkan produk-produk apa saja
yang akan dijual, disini kami pihak yang bersangkutan hanya bisa
menunggu dari perusahaan yang mempunyai niat baik untuk mendaftarkan
produk-produknya, kami tidak bisa memaksa karena ketentuan ini masih
bersifat sukarela.”. 43

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh Bapak Ahmad Tarmizi selaku ketua
Fatwa MUI Provinsi Jambi, seperti pada saat penulis wawancara yaitu :
“Salah satu upaya perlindungan dari instansi kami ialah memberikan logo
dan nomor registrasi terhadap makanan yang sudah mendaftarkan dan
yang sudah diuji kehalalannya, dan apabila produk tersebut sudah
memiliki logo dan nomor registrasi berarti produk tersebut sudah terjamin
kehalalannya, karena sudah menjalankan penelitian yang mencangkup dari
setiap bahanya dan cara pengolahannya. Tetapi kami tidak menjamin
produk tersebut halal apabila hanya memiliki logo saja dan tidak memiliki
nomor registrasi. Dan dengan menerbitkan sertifikasi halal ini kepada
beberapa produk adalah salah satu tujuan dari upaya kami terhadap
perlindungan konsumen. Dan apabila makanan tersebut belum memiliki
label halal sebaiknya konsumen lebih berhati-hati dalam membeli suatu
makanan dan sebaiknya makanlah makanan yang sudah dianjurkan oleh
syariat islam, karena kami dari instansi hanya dapat memberitahukan atau
menghimbau saja”. 44
Untuk menjamin agar produk pangan (makanan/minuman) aman dari
pengaruh teknologi, maka konsumen dihimbau untuk meneliti dan menilai produk
yang akan dikonsumsinya secara detail dan seksama melalui ketentuan tersebut.
Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal diangkat dari informasi
yang benar, jelas, dan lengkap. Percantuman label halal sebagai konsekuensi
sebuah produk yang bersertifikasi halal akan mengembalikan hak-hak konsumen
untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mereka hendak
43
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konsumsi. Oleh karena itu percantuman label halal ini harus terbuka dan jelas
terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari perilaku usaha untuk
mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek
kesehatan, juga untuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan masyarakat.
Pengaturan tentang kehalalan produk juga diatur didalam PP No 69 Tahun
1999 tentang label dan Ikan pangan yaitu di pasal 10 dan pasal 11. Dalam
penjelasan pasal 10 bahwa pencatuman keterangan halal atau tulisan pada label
pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau
memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan huruf Latin, harus
digunakan bersamaan dengan dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Seperti
pada saat penulis wawancara dengan bapak H. M. Yusuf Mu’az selaku sekretaris
umum MUI Provinsi Jambi :
“ Perlindungan terhadap makanan yang belum berlabel halal itu dapat dilihat
didalam undang-undang nomor 33 tahun 2014, tetapi karena mencantumkan
label halal ini belum diwajibkan, masih bersifat yang mau saja, maka banyak
kita jumpai makanan tanpa memiliki label halal masih dijual belikan. Disini
upaya perlindungan dari kami yaitu sebatas menghimbau, mengajak supaya
pelaku usaha mau mendaftar produk yang akan mereka jual, dan memberi
tahu kepada masyarakat khususnya orang islam sebagai pembeli supaya hatihati, harus lebih teliti lagi. Didalam undang-undang juga sudah jelaskan
bahwa pelaku berkewajiban mencantumkan label halal, karena itu penting
apalagi untuk kita orang muslim, dan bagi pelaku usaha alangkah baiknya
jika mau mendaftarkan produk-produk yang akan dijual demi kenyamanan
bersama”. 45
Kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan
dimaksudkan untuk melindungi masyarakat

yang beragama islam dan

mengonsumsi panganyang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan pada
label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan
45
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pangan, atau bahan bantu yang digunakan teapi juga harus dibuktikan dalam
proses produksinya juga.
Didalam undang-undang perlindungan konsumen juga berpengaruh dan
memberi perlindungan terhadap konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan
halal. Hal tersebut dimuat pada pasal 2 termasuk asas dari perlindungan konsumen
yang

berbunyi

“perlindungan

konsumen

berasaskan

manfaat,

keadilan,

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.
Menurut penulis melihat dari uraian diatas konsumen mendapatkan
perlindungan hukum dipasal 4 mengatur hak-hak konsumen dan pasal 5 mengatur
khusus tentang kewajiban konsumen, dapat kita lihat bahwa sudah jelas konsumen
berhak mendapatkan yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa dan berkewjiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi
dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan. Jadi pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar
terhadap produknya akar bisa menjamin kepuasan konsumen dan tidak merugikan
konsumen.
Dalam penjelasan pasal 2 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang
jaminan produk halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminanjaminan produk halal (JPH) yaitu :
a.

Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan
melindungi masyarakat muslim.
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b.

Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c.

Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan
memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang
dibuktikan dengan sertifikasi halal.

d.

Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan
JPH harys dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e.

Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH digunakan
dengan tepat dalam orientasi tepat guna dan berdaya guna serta
memanimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat,
sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
Pengaturan produk halal di indonesaia pada saat ini mengandung tiga

norma, yaitu :
a.

Sukarela

b.

Wajib bagi produk hewan

c.

Wajib jika di persyaratkan
Perlindungan terhadap hak-hak konsumen ini harus dipahami bukanlah

sebagai sikap anti terhadap produsen, namun merupakan apresiasi terhadap hakhak konsumen secara universal, disamping itu juga konsumen memiliki hak
personal defenses.
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Ketentuan tentang norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal
dalam UUJPH juga diatur dalam pasal 4 , yaitu produk yang diperdagangkan
wajib bersertifikat halal, sebagaimana pasal 4 yang menyebutkan “ produk yang
masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat
halal”. Berdasarkan rumusan pasal 4 UUJPH tersebut, dapat dipahami bahwa
pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal mengandung norma mandatory
(wajib) karena setiap produk yang diperdagangkan diindonesia wajib bersertifikat
halal. Seperti pada saat penulis wawancara dengan bapak Ferdi Raimon, selaku
sekretariat Provinsi :
“mengenai perlindungan sebenarnya sudah banyak dijelaskan didalam
undang-undang, memang seharusnya semua yang dikonsumsi oleh
konsumen muslim itu harus halal maka dari itu sebaiknya kita harus
membeli makanan yang berlabel halal, tetapi karena belum diwajibkan jadi
pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan produknya dan terjadilah makanan
yang tidak berlabel halal banyak beredar, maka datanglah tidak nyaman
terhadap konsumen muslim, upaya yang dapat kita lakukan terhadap
konsumen yaitu memberitahu atau menghimbau sebaiknya sebelum
berbelanja lihatlah sebaik mungkin dan apabila ragu sebaiknya hindari saja
produk tersebut dan belilah produk yang benar-benar anda yakini”. 46
Penulis berpendapat bahwa dengan adanya UUPJH Telah dapat memberikan
kepastian hukum sehingga memberikan bentuk perlindungan bagi konsumen
muslim terhadap peredaran pangan yang tidak bersertifikasi halal dan tidak
berlabel halal. Label halal merupakan bentuk tulisan pernyataan halal untuk
menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal dan
berfungsi sebagai perlindungan kepada konsumen agar tercipta kepastian hukum
dan terjaminnya konsumen, tetapi percantuman label halal ini masih bersifat

46

Wawancara dengan bapak Ferdi Raimon, sekretariat provinsi , 21 Maret 2019
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sukarela belum ada peraturan yang mengharuskan, maka dari itu pihak MUI
hanya dapat aktif menghimbau atau mensosialisasikan, memberikan logo dan
nomor registrasi serta mengajak pelaku usaha agar dapat mendaftarkan
produknya, supaya dapat memberikan perlindungan kepada konsumen.

C. Pandangan Hukum Islam mengenai Perlindungan Konsumen Muslim
terhadap Makanan yang belum Berlabel Halal.
Institusi Majelis Ulama Indonesia berperan untuk memberikan label
makanan pada suatu produk, label halal ini dapat membantu masyarakat Muslim
Indonesia untuk menentukan sikap terhadap kehalalannya sebuah makanan atau
produk. Bahkan sebagian Muslim tertentu ada yang sangat fanatik dengan label
halal sehingga ia tidak mau membeli jika tidak ada label halalnya. Produk halal
adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syari’at Islam. 47 Produk halal
bukan hanya dinyatakan halal secara syar’i namun juga telah mendapatkan
sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Didalam Islam setiap segala
sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram , kecuali jika ada
nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas
maknanya) yang mengharamkannya. 48 Sebelum terbukti terbuat dari bahan yang
haram maka semua produk yang beredar dipasaran dihukumi suci dan halal
dikonsumsi meskipun tidak ada label halal dari MUI. Label halal dari MUI adalah
bagian dari usaha untuk memastikan produk tersebut halal, bukan penentu
47

48

hlm:36

Undang-Undang Nomor 33 pasal 1 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Solo : Era Intermedia, 2003) ,
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kehalalan atau keharaman sebuah makanan atau produk. Sebagaimana dalam
sebuah kaidah fikih :

ﻷﺻﻞ اﻷﺷﯿﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺪل اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ
Artinya: “Pada asalnya segala sesuatu itu adalah mubah (boleh) sebelum ada
dalil yang mengharamkannya”. 49

Dari sinilah dapat kita lihat wilayah keharaman dalam syariat islam
sesunggunya sangat sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas,
jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau
menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di
wilayah kemaafan Tuhan (Allah). Makanan ada yang berasal dari binatang ada
pula yang berasal tumbuh-tumbuhan, ada binatang darat dan ada binatang laut.
Ada binatang yang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang yang najis dan
keji yang terlarang memakannya, demikian juga makanan yang terbuat dari
tumbuh-tumbuhan.
Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas
makanan untuk makhluknya, hal ini tercermin dari firmannya dalam Al-Qur’an
mengenai kata th’am yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kali dalam
berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata akala yang berarti makan sebagai
kata kerja yang tertulis sebanyak 109 dalam berbagai derivasinya, termasuk
perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan

49

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul fiqh, (Semarang : Dina Utama, cet 1, 1994) hlm.127
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dengan makan yaitu minum yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut syariba
terulang sebanyak 39 kali. 50
Dapat dilihat betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka
Allah SWT mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan
puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk
kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan.
Dan perlindungan konsumen ini merupakan hal yang sangat penting dalam
hukum islam. Maka perlindungan konsumen muslim berdasarkan syariat islam
merupakan salah satu kewajiban penting bagi negara. Islam sangat menekankan
terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang
dan/jasa. Dalam

islam faktor nyaman dalam hal ini adalah adanya jaminan

makanan, atau makanan tersebut sudah jelas kehalalannya (boleh) dan thayyib
(baik). 51
Adapun ayat tentang peran pemerintah, yakni terdapat dalam surah :

ْ ك َﺧ ﻠِ ﯿ ﻔ َ ﺔ ً ﻓ ِ ﻲ
ّ ﺎس ﺑ ِ ﺎﻟْ َﺤ
َ او و د ُ إ ِ ﻧ ﱠ ﺎ َﺟ ﻌ َ ﻠْ ﻨ َﺎ
ِ ض ﻓ َ ﺎ ْﺣ ﻜ ُ ْﻢ ﺑ َ ﯿْ َﻦ اﻟ ﻨ ﱠ
ِ اﻷ َ ْر
ُ َ ﯾَﺎد
ِ ﻖ ِ َو َﻻ ﺗ َﺘ ﱠﺒ ِ ﻊ
ﱡ
ﱠ
ﱠ
َ
ب
ٌ ﻀ ﻠ ﻮ َن ﻋَ ْﻦ ﺳَ ﺒ ِ ﯿ ِﻞ ا�ﱠ ِ ﻟ ﮭُ ْﻢ ﻋَ ﺬ َ ا
َ ُﻀ ﻠ
ِ َ ﻚ ﻋَ ْﻦ ﺳَ ﺒ ِ ﯿ ِﻞ ا�ﱠ ِ ۚ إ ِ ﱠن اﻟ ِﺬ ﯾ َﻦ ﯾ
ِ اﻟْ َﮭ َﻮ ٰى ﻓ َ ﯿ
ِ ﺷَ ِﺪ ﯾ ﺪ ٌ ﺑ ِ َﻤ ﺎ ﻧ َ ﺴ ُ ﻮا ﯾ َ ْﻮ مَ اﻟ ْ ِﺤ ﺴَ ﺎ ب
Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah ( penguasa)
di muka bumi, maka berilah kepurusan ( perkara) diantara manusia
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesunggunya orang-orang yang
50

Tiench Tirta Winata, Makanan dalam Perspektif Al Qur’an dan lImu Gizi, (Jakarta :
Balai Penerbit FKUI, 2006) HLM.1
51

M Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung : Mizan, 1996), hlm : 287.
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sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka
melupakan hari perhitungan”. 52

Ayat diatas mengkisahkan bahwa seorang pemimpin mempunyai peran
penting terhadap urusan pemerintahan. Khususnya terkait dengan perlindungan
hukum bagi konsumen Muslim terhadap makanan yang belum berlabel halal.
Agar tidak tersesat sebagai rakyat, misalnya terkait dengan masalah produk yang
tidak berlabel halal. Peran pemerintah sangatlah penting dan dibutuhkan untuk
memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen khususnya konsumen
muslim.
Seperti yang sudah kita ketahui umat yang beragama islam selalu
memandang label halal ini sangat penting dan harus ada pada setiap produk yang
akan dikonsumsinya atau digunakankan nya sehari-hari karena kita umat islam
sudah dianjurkan untuk memakan makanan yang baik-baik saja, tetapi halal disini
bukan hanya sekedar label yang dicantumkan yang diciptakan sendiri oleh
produsen sebagai penarik minat masyarakat , melainkan produk memang harus
benar-benar memiliki sertifikat halal dari lembaga-lembaga yang berwenang
(LPPOM MUI) .
Islam mengatur banyak mengenai

halal dan haram dalam bidang

makanan. Menurut ajaran agama islam mengkonsumsi sesuatu yang halal, suci,
dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Ketika Allah SWT
mengharamkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud dibalik
penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah SWT
52

Sad (38) : 26.
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mengharamkan hal-hal yang khabits (buruk) kepada kita, tidak ada maksud
dibalik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita. 53
Agar mendapatkan sertifikat halal tentu pelaku usaha mendaftarkan
produknya terlebih dahulu, karena dapat diketahui makanan halal sangat penting
bagi kita umat islam /umat yang beragama islam, karena islam dianjurkan untuk
mengkonsumsi makanan yang halal dan makanan yang baik-baik seperti yang
diperintahkan oleh Allah SWT Sebagai berikut :

َ ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ُﻛﻠُﻮا ِﻣ ْﻦ
َت َﻣﺎ َرزَ ْﻗﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ َوا ْﺷ ُﻜ ُﺮوا ِ ﱠ�ِ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ إِﯾﱠﺎهُ ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُون
ِ ط ِﯿّﺒَﺎ
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baikbaik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
benar-benar kepadanya kamu meyembah” 54

َ ا�ُ َﺣ َﻼ ًﻻ
ا�َ اﻟﱠﺬِي أ َ ْﻧﺘ ُ ْﻢ ِﺑ ِﮫ ُﻣﺆْ ِﻣﻨُﻮنَ ج َو ُﻛﻠُﻮا ِﻣ ﱠﻤﺎ َرزَ ﻗَ ُﻜ ُﻢ ﱠ
َواﺗﱠﻘُﻮا ﱠ
ط ِﯿّﺒًﺎ
Artinya : “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu
berikan kepada-Nya”. 55

Jadi perlindungan hukum dalam islam yang mengacu kepada konsep halal
dan haram, halal dan haram dalam perlindunan konsumen muslim secara otomatis
telah menempatkan dirinya sebagai pemakai yang keberadaannya perlu

53

LPPOM MUI, KUMPULAN FATWA MUI Bidang pangan, Obat-obatan, Kosmetika,
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Bogor-Jawa Barat), hlm. 227
54

Al Baqarah (2) : 172

55

Al Maidah (5) : 88
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dilindungi. Hal ini memudahkan dan meyakinkan keluasan bagi konsumen
muslim dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung kemaslahatan sesuai
syariat Islam.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab
sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap
makanan yang tidak berlabel halal di mui provinsi jambi maka penulis mengambil
beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut yaitu
sebagai berikut:
1.

Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari makanan yang tidak
berlabel halal dapat kita kita lihat diatur dalam Undang-Undang Nomor 33
tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang pangan, dan Peraturan Perundangan Nomor 69 Tahun
1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

2.

Upaya-Upaya MUI Provinsi Jambi mengenai perlindungan konsumen
muslim. Label halal merupakan bentuk tulisan pernyataan halal untuk
menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal
dan berfungsi sebagai perlindungan kepada konsumen agar tercipta kepastian
hukum dan terjaminnya konsumen, percantuman label halal ini masih bersifat
sukarela belum ada peraturan yang mengharuskan, maka dari itu pihak MUI
hanya dapat aktif menghimbau atau mensosialisasikan, memberikan logo dan
nomor registrasi serta mengajak pelaku usaha agar dapat mendaftarkan
produknya, supaya dapat memberikan perlindungan kepada konsumen.
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3.

Didalam Islam setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti
dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram maka dihukumi suci dan halal
dikonsumsi. Hal ini karena didalam Islam semua makanan asalnya halal
hingga ada dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang meyakinkan terbuat
dari bahan yang haram.

B. Saran
Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatiakan
adalah:
1.

Kepada pihak yang bersangkutan agar segera menetapkan atau mewajibkan
sesuatu yang menjadi kewajiban konsumen agar mencantumkan label halal
disetiap produk makanan supaya tidak terjadi kekeliruan.

2.

Kepada pihak pelaku usaha sebaiknya, walaupun kewajiban percantuman
label halal ini belum diwajibkam pada saat ini, ada baiknya jika pelaku usaha
terlebih dahulu mendftarkan produk apa saja yang akan di jual belikan,
supaya tidak memberikan ketidak nyamanan baik kepada pelaku usaha
maupun konsumen.

3.

Dan kepada konsumen muslim sebaiknya didalam berbelanja lihatlah terlebih
dahulu apakah produk tersebut berlabel halal atau tidak, dan jika tidak
sebaiknya hindarkan saja, karena di dalam islam sudah diajarkan agar orangorang yang beriman memakan makanan yang baik-baik saja.
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C. Kata Penutup
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang telah senantiasa
melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis dan kita semua,
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini yang berbentuk
skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana starata satu
(S.I) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi.
Shalawat dan salam semoga dilimpahkan

kepada Nabi Muhammad SAW,

keluarga, sahabat, dan kita para pengikut sunnahnya sampai akhir zaman.
Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan
semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dikemukakan dalam
tugas akhir ini. Meskipun demikian penulis menyadari dalam penulisan karya
ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena
penulis menyadari masih kurangnya pengetahuan mengenai masalah ini serta
keterbatasan kadar dan kemampuan dan kelemahan penulis.
Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada
penulisan, penjelasan, pemahaman, serta analisis data yang diperoleh penulis dan
lain sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak sesuai dengan
pembaca sekali lagi penulis mohon maaf. Untuk itu penulis mengharapkan saran
dan kritik yang kontruktif atau membangun dari semua pihak, khususnya para
pembaca demi untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.
Akhir kata tidak lupa juga penulis mengucapkan ribuan terima kasih
kepada yang terhormat Bapak Drs. A. Faruk, MA selaku dosen pembimbing satu,
dan Bapak Al Husni, S.Ag, M.HI selaku dosen pembimbing dua, yang tidak
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pernah lelah memotivasi, membantu, dan membimbing demi penyelesaian skripsi
ini dari awal hingga akhir, semoga Allah membalas kebaikan bapak dan menjadi
amal jariyah.
Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis,
khususnya kepada pembaca umunya, semoga dapat menjadi bahan tambahan
pemahaman untuk penelitian dimasa yang akan datang.
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