
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Dakwah sudah banyak dipahami oleh umat Islam baik dalam pengertian 

maupun implementasinya. Mereka menganggap dakwah sebagai upaya yang 

penting dalam pembinaan mental dan spiritual Umat Islam dalam rangka 

menciptakan umat yang berkualitas (khairu ummah) demi kejayaan Islam di 

muka bumi ini. Berangkat dari Umat Islam yang berkualitas diharapkan akan 

memberikan efek yang baik bagi negara Indonesia karena penduduk 

Indonesia mayoritas beragama Islam.  

Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan proses 

berkesinambungan yang ditangani oleh para pengembandakwah dalam rangka 

mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara 

bertahap menuju perikehidupan yang Islami.
1
 Oleh karena itu dakwah harus 

dilakukan dengan baik, terencana dan terus menerus dilakukan oleh Umat 

Islam di Indonesia agar Islam menjadi rahmatan lil alamin di Indonesia. 

Sebagai agama dakwah Islam menyuruh umatnya agar senantiasa 

mengajarkan ataupun mengajak kepada kebaikan serta mencegah 

kemungkaran. Islam sebagai agama dakwah mengandung makna bahwa ada 

upaya umatnya untuk menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang 

agar yakin dengan kebenaran ajaran Islam. Tujuan dakwah secara umum 

1Kementerian Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-

Qur’an Tematik), (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Cet. Ke-2, h. 378 
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adalah mengubah sasaran perilaku dakwah agar mau menerima ajaran Islam 

dan mengamalkannya dalam tataran kenyataan kehidupan sehari-hari, baik 

yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial 

kemasyarakatannya, agar terdapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan 

samawi dan keberkahan ardi, mendapat kebaikan dunia dan akhirat serta 

terbebas dari azab neraka.
2
Dengan demikian jelaslah bahwa dakwah 

merupakan upaya penyampaian ajaran Islam. Perkembangan dan kemajuan 

Islam dalam sejarah serta dalam praktik kehidupan saat ini sangat ditentukan 

pada kegiatan dakwah yang dilakukan oleh sekelompok umat yang terpanggil 

untuk menyampaikan kewajiban tersebut. 

Aktivitas dan perkembangan dakwah ternyata sudah banyak dilakukan 

oleh sekelompok orang dan juga bahkan sudah terorganisir dalam suatu 

organisasi dan kelembagaan dakwah. Salah satu dari organisasi dakwah di 

Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan sebuah 

lembaga yang mewadahi para ulama, zu’ama dan cendikiawan Islam di 

Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di 

seluruh Indonesia.
3
 Majelis Ulama Indonesia dibentuk untuk membantu 

pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut umat Islam seperti 

mengeluarkan fatwa dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah 

makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam Agama Islam dan hal-hal 

yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dan 

                                                
2Ibid., h. 379 
3MUI Provinsi Lampung, Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Lampung: Berkarya Untuk Umat, (Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014), h. 107 
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lingkungannya, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 

mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh NKRI.
4
 

MUI sebagai sebuah lembaga dakwah memiliki tugas untuk membina, 

membimbing serta mengayomi masyarakat muslim di wilayah NKRI. Salah 

satu upaya untuk mengayomi dan menciptakan masyarakat berbangsa dan 

bernegara yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT, berkualitas 

dan terwujudnya kejayaan Islam serta kaum muslimin dalam wadah NKRI 

adalah dengan memberikan kepastian terhadap kehalalan produk-produk yang 

dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaksanaan hal tersebut dilakukan 

oleh lembaga yang ada di MUI Provinsi Lampung yakniLembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI).
5
 

Masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam sehingga ajaran 

Islam sangat mewarnai kehidupan sehari-hari termasuk hubungannya dengan 

makanan, minuman, obat-obatan dan produk lainnya yang dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

Berbagai macam produk tersebut memerlukan adanya suatu jaminan 

bahwa yang mereka konsumsi adalah halal sesuai dengan syariat Islam. Bagi 

umat muslim mengkonsumsi yang tidak halal akan berdampak bagi 

kehidupanmereka baik di dunia maupun di akhirat.Dalam hal terjadi 

                                                
4Ibid., h. 8-9 
5Departemen Agama RI, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, 

(Bandar Lampung: Departemen Agama RI, 2003), h. 25 
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pelanggaran terhadap prinsip tersebut maka akan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Oleh karenanya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, 

ulama dan para pengusaha menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap 

prinsip-prinsip tersebut.
6
 Pemerintah bersama dengan ulama/pemuka agama 

Islam berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang 

dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, proses 

produksi dan pengedaran produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

Dalam hal ini LPPOM MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk 

mengaudit kehalalan suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim 

di Indonesia.  

Masyarakat Islam Indonesia dalam menyikapi perkembangan teknologi 

pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya serta 

mengambil pelajaran berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia 

sepertikasus penggunaan lemak babi pada makanan, kasus mie instan, kasus 

susu, kasus sabun, pasta gigi, kasus penyedap masakan yang diduga kuat 

mengandung unsur haram dan kasus peredaran daging babi yang terjadi pada 

saat ini menjadikan masyarakat lebih sensitif dan lebih selektif dalam 

memilih produk yang halal.
7
Masalah produk halal dewasa ini telah mendapat 

perhatian yang cukup besar. Kehendak umat akan produk halal sudah harus 

dipenuhi dan diwujudkan dengan adanya jaminan dari sebuah lembaga yang 

legal di negara Indonesia. 

                                                
6Departeman Agama RI, Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan Halal Dalam Islam 

dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h.1 
7Departemen Agama RI, Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, (Jakarta: Departemen 

Agama RI , 2005), h. 4  
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Kasus-kasus tentang produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik 

dan sebagainya yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak 

negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi 

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. 

Kebutuhan akan jaminan produk halal telah menjadi kebutuhan umat Islam 

yang paling asasi. Bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan 

minuman serta menggunakan produk yang halal adalah hal yang erat sekali 

kaitannya dengan ibadah. Manakala seorang muslim memakan dan meminum 

sesuatu yang haram atau najis maka doa dan ibadahnya sia-sia dan tidak 

diterima oleh Allah SWT.
8
 

Masyarakat memerlukan perlindungan bagi semua barang yang dimakan 

dan diminum terutama hasil produksi makanan dan minuman yang selama ini 

dikonsumsi harus memenuhi kriteria halal menurut ajaran Islam. Termasuk 

juga dalam produk obat-obatan, kosmetik, rekayasa genetik, produk kimia 

dan sebagainya. 

Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayatyang berhubungan dengan 

produk halal, diantaranya adalah Surat Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut: 
9
 

            

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya. 

                                                
88Departemen Agama RI, Pentingnya Makanan Halal dan Bergizi Bagi Keluarga, 

(Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 13 
9Kementerian Agama RI , “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Jakarta: Kementerian Agama 

RI, 2012), h. 162 
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Selanjutnya tersebut juga dalam Surat Al-Baqarah Ayat 168
10

: 

 

                           

 

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

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

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

 

DemikianlahIslam telah memberikan perintah untuk menjaga apa yang 

dikonsumsi agar senantiasa terjaga kehalalannya. Akan tetapi di kalangan 

umat Islam permasalahan ini dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Misalnya 

dalam soal makanan dan minuman, yang ditekankan baru sebatas pada 

perlunya mencari makanan yang halal atau etika menyantapnya bukan pada 

kajian “apa makna di balik makanan halal” atau “apa hubungan antara 

makanan yang halal dan yang thayyibah (bergizi) dengan kesehatan jasmani 

dan kesucian rohani”.  

Kajian tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan makanan pun seringkali 

hanya pada kulitnya saja. Isinya belum disentuh secara utuh. Maka tak heran 

kalau umat Islam Indonesia mudah sekali menyerbu restoran yang 

menyediakan makanan cepat saji yang berasal dari luar negeri.  

Padahal Islam melihat makanan sebagai faktor yang amat penting dalam 

kehidupan manusia disamping ibadah-ibadah lainnya. Makanan mempunyai 

                                                
10Ibid., h. 32 
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pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

manusia.Karenanya dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan 

dengan makanan mulai dari mengatur makanan yang halal dan haram, etika 

makan sampai mengatur idealitas kuantitas makanan di dalam perut. Salah 

satu peraturan yang penting adalah larangan mengkonsumsi 

makanan/minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan/minuman yang 

haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan memberikan akibat yang 

serius baik di dunia maupun di akhirat. Makanan yang tidak halal bukan 

hanya mengancam keselamatan orang yang mengkonsumsinya saat di dunia 

akan tetapi juga berpengaruh terhadap keselamatan seseorang di akhirat 

sepertitersebut dalam hadits nabi: “Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari 

kejahatan (jalan haram) maka neraka lebih layak baginya“ (HR. Imam 

Ahmad).
11

 

Sesuatu yang dikonsumsi jika itu tidak halal maka bisa menyebabkan 

ibadah yang dilakukan serta doa yang dipanjatkan akan sia-sia. Hal itu 

tersebut dalam sebuah hadits: “Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi 

orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah”. Apa jawaban Rasulullah 

SAW: “Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang 

halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. 

Dan demi jiwaku yang ada ditangan-Nya, sungguh jika ada seseorang yang 

memasukkan makanan haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima 

amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari 

                                                
11Departemen Agama RI, Tanya Jawab................, h. 21 
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hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak baginya”. (HR. At-

Thabrani)
12

 

Sebagian ulama berpendapat bahwa makanan yang kita makan 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan sifat manusia. Makanan 

yang haram bisa menyebabkan anak-anak menjadi tidak patuh pada orang tua, 

budaya korupsi pada para pejabat negara, maraknya kemaksiatan dan sikap 

meremehkan, rendahnya moral dan perbuatan lainnya yang merusak.
13

Pada 

sisi sumber daya manusia, sangat jelas, seseorang yang tidak sehat jasmani 

dan rohaninya akan menghalangi dirinya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 

kehidupan yang berarti. 

Sangat disayangkan bahwa masih banyak kaum muslimin yang hampir 

tidak peduli dan menganggap enteng serta meremehkan kehalalan makanan 

yang dikonsumsinya. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

dan pemahaman akan pentingnya mengkonsumsi produk halal. Secara umum 

kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud adalah kurangnya 

pemahaman dari sisi syariah, hukum dan peraturan serta realita pasar, 

sedangkankurangnya pengetahuan yakni dari sisi kemajuan teknologi 

pangan.
14

 

Kurangnya pemahaman dari sisi syariah, hukum dan peraturan yakni 

tentang perintah dan larangan terkait halal dan haram, akibat yang 

ditimbulkan dan pahala serta manfaat yang didapat jika taat.
15

 Akibat dari 

                                                
12Departemen Agama RI, Pentingnya Makanan ...................., h. 13 
13Ibid., h. 111 
14http://www.pusathalal.com, Urgensi Pola Hidup Halalan Thoyibban, h.2 
15Ibid. 

http://www.pusathalal.com/
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kurangnya pemahaman akan perintah dan larangan ini adalah menjadikan 

umat Islam kurang sadar, tidak hati-hati dan tidak peduli. Contohnya adalah 

ketika makan daging di warung makan, misalnya daging ayam, banyak 

diantara mereka yang tidak peduli apakah ayam yang dimakan sebelumnya 

telah disembelih dengan menyebut asma Allah atau tidak. Juga banyak yang 

tidak peduli apakah bumbu-bumbu yang digunakan mengandung baham 

haram seperti ang ciu, minyak babi dan lainnya. 

Kurangnya pengetahuan dari sisi kemajuan teknologi pangan yakni 

terutama pengetahuan tentang bahan makanan, kosmetik, obat-obatan, alat 

masak dan bahan sandang.
16

 Contohnya adalah ketika kita berbicara babi, 

dengan alasan efisiensi produksi dimana bahan-bahan dari babi jauh lebih 

murah dibandingkan dengan bahan lainnya maka penggunaannya menjadi 

pilihan utama, terutama negara non muslim. Produk-produk tersebut 

kemudian beredar di Indonesia dan dikonsumsi karena ketidaktahuan akan 

bahan produksi yang digunakan. Ketidaktahuan ini membuat umat muslim 

merasa aman-aman saja ketika mengkonsumsi kapsul yang bahannya berasal 

dari gelatin babi, menggunakan pembersih wajah dengan karbon aktif dari 

tulang babi yang dibakar atau mandi dengan menggunakan sabun yang 

mengandung lemak babi. Ironisnya kegiatan bernuansa ibadah pun tidak lepas 

daribahaya ini. Misalnya ke masjid dengan menggunakan sandal dari kulit 

babi, atau sholat dengan dompet kulit babi di kantongnya. Berbuka puasa 

dengan air mineral yang disaring dengan penyaring arang dari tulang babi. 

                                                
16Ibid. 



10 

 

 

 

Mengolesi kue lebaran dengan kuas dari bulu babi. Demikian juga dalam 

berbagai produk lain yang digunakan oleh masyarakat. Masih tercampur 

dengan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti kosmetik yang 

mengandung unsur dari babi atau bahan-bahan yang berbahaya seperti 

formalin dan borax.Kasus yang demikian juga terjadi pada obat-obatan dan 

berbagai produk lainnya.Dan masih banyak realita yang bisa kita temui yang 

sangat mengkhawatirkan seperti itu.  

Sebuah ironi yang sangat menyedihkan dan bisa mengoyak nilai keislaman 

pada umat muslim. Dari beberapa hal yang telah dicontohkan tadi dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran umat akan kondisi saat ini dan 

kewajiban untuk mewujudkan pola hidup halalan thoyyiban merupakan 

sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Kesadaran dan kewajiban 

melindungi diri dari sesuatu yang haram merupakan sesuatu yang harus 

diperjuangkan. Kesadaran itu tidak boleh hanya berhenti pada tataran 

individu saja, akan tetapi harus disebarkan pada seluruh anggota keluarga dan 

meluas pada tataran kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara 

bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Upaya untuk memberikan kesadaran 

dan pemahaman akan produk halal merupakan bagian dari perjuangan 

dakwah untuk mewujudkan masyarakat muslim yang taat pada kehidupan 

beragama dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat menyeret manusia ke 

neraka. Umat Islam diajak agar selamat hidupnya baik di dunia maupun 

akhirat. Selain itu dengan mengkonsumsi produk halal akan tercipta umat 

yang kuat dan berkualitas seperti yang diamanatkan dalam Al-Qur’an dan 
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hadits. Dari umat yang kuat inilah maka Islam akan berjaya dan makin 

berkembang. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti tentang pemberdayaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM 

MUI Provinsi Lampung untuk meningkatkan jaminan produk halal bagi 

konsumen muslim di wilayah Provinsi Lampung. Penulis ingin mengetahui 

bagaimanafungsi dari LPPOM MUI Provinsi Lampung dalam pemberdayaan 

sertifikasi halal bagi masyarakat muslim di Provinsi Lampung agar tercipta 

masyarakat muslim yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dari uraian dan penjabaran yang telah penulis sampaikan maka 

permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Masih ditemui kasus-kasus tentang produk makanan, minuman, obat, 

kosmetik yang bahannya, proses pengolahan dan penyimpanannya 

tercampur dengan bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. 

b. Masih adanya anggota masyarakat muslim yang kurang peduli dengan 

kehalalan dari produk yang mereka konsumsi. Ukuran utama dalam 

mengkonsumsi hanya sebatas pada keamanan terhadap jasmani saja. 

c. Masyarakat muslim di Indonesia memerlukan adanya jaminan akan 

kehalalan dari produk-produk yang mereka konsumsi dalam kehidupan 
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sehari-hari agar apa yang dikonsumsi tidak menyebabkan ibadah yang 

dilakukan serta doa yang dipanjatkan akan sia-sia. 

d. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses sertifikasi 

halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Provinsi Lampung sehingga 

mereka merasa enggan untuk mendaftarkan produk yang mereka 

konsumsi agar memperoleh sertifikat halal. 

e. Sosialisasi dan pembinaan masalah produk halal, sertifikasi halal serta 

pengawasannya di masyarakat masih minim dilakukan oleh pihak-

pihak yang berwenang dalam masalah jaminan produk halal. 

2. Batasan Masalah 

Berbagai penjabaran dari poin-poin identifikasi masalah tersebut masih 

sangat luas, oleh karenanyapenulis memberikan batasan agar pembahasan 

dapat terfokus pada inti permasalahan. Adapun batasan masalah dalam 

pembahasan ini adalah: 

a. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan 

syariat Islam. Adapun produknya meliputi barang dan atau jasa yang 

terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, 

produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang 

dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
17

 

b. Jaminan produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap 

kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
18

 

                                                
17Kementerian Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h. 3 
18Ibid., h.4 
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c. LPPOM MUImerupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk 

menerbitkan sertifikat halal. Adapun LPPOM MUI yang akan penulis 

teliti adalah LPPOM MUI Provinsi Lampung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya maka fokus permasalahan yang berkaitan dengan fungsi LPPOM 

MUI Provinsi Lampung dalam pemberdayaan sertifikasi halal untuk 

meningkatkan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim di Provinsi 

Lampung dapat dirumuskan sebagai berikut: ”Bagaimana fungsi LPPOM 

MUI Provinsi Lampung dalam pemberdayaan sertifikasi halal bagi 

masyarakat muslim di Provinsi Lampung?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah penulisi ingin 

mengetahui bagaimanafungsi LPPOM MUI Provinsi Lampungdalam 

pemberdayaan sertifikasi halal bagi masyarakat muslim di Provinsi 

Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun berbagai kegunaan penelitian yang bisa dicapai dan dirasakan 

manfaatnya ialah: 
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a. Memberikan wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan 

penambah khazanah keilmuan yang dibutuhkan oleh penulis ataupun 

kalangan dari segala unsur yang membutuhkan. 

b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat secara luas dalam mengakses 

maupun mencari informasi dan data-data seputar pengetahuan yang 

penulis uraikan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan tesis ini penulis mengambil referensi dari buku, jurnal, 

tulisan dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan berbagai aspek dan 

kondisi masyarakat muslim di Indonesia dalam penggunaan produk-produk 

yang masih belum seluruhnya terjamin kehalalannya. 

Pada saat ini masih banyak produk yang beredar di masyarakat yang 

belum memiliki sertifikat halal, bahkan ada produk yang terbuat atau 

tercampur dengan bahan yang diharamkan dalam Islam.Padahal Islam telah 

memberikan perintah yang jelas agar umatnya mengkonsumsi makanan, 

minuman dan barang konsumsi lainnya yang halal dan baik. Halal dari cara 

memperoleh, mengolah, menyimpan, pendistribusian dan cara 

mengkonsumsinya.  

Mengkonsumsi produk yang halal akan berpengaruh pada jasmani yang 

kuat, menjaganya agar tetap suci sehingga bisa beribadah dengan baik. Selain 

itu mengkonsumsi produk yang halal merupakan bentuk ketaatan kepada 

perintah Allah dan memenuhi semua perintah dan larangannya. Dengan 
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demikian akan tercipta umat yang taat pada ajaran Islam. Umat yang taat akan 

menciptakan masyarakat muslim bermoral tinggi yang senantiasa memelihara 

diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.  

Sebaliknya mengkonsumsi produk-produk yang diharamkan maka akan 

berdampak pada sia-sianya ibadah yang dilakukan karena tidak akan diterima 

oleh Allah dan setiap daging yang didalamnya terdapat sesuatu yang haram 

maka nerakalah yang akan mereka dapati. 

Demikianlah bahwa masyarakat muslim harus mengetahui pentingnya 

menjaga diri dari mengkonsumsi barang yang haram dan senantiasa 

menggunakan produk yang halal dalam kehidupannya sehingga tercipta umat 

Islam yang taat, tangguh dan kuat serta bermoral tinggi. Menjadi tugas 

pemerintah bersama-sama dengan ulama untuk mewujudkannya. Adapun 

lembaga yang ditunjuk untuk menerbitkan sertifikat halal adalah LPPOM 

MUI. Oleh karenanya LPPOM MUI harus bisa menjalankan fungsinya dalam 

pemberdayaan sertifikasi halal bagi masyarakat muslim. Berbagai upaya 

harus dilakukan agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Harus dilakukan 

kajian, diskusi dan penelitian agar LPPOM MUI memperoleh masukan 

pemikiran demi tercapainya tujuan menciptakan umat muslim yang taat 

dalam menjalankan ajaran Islam sebagaimana telah tertuang dalam Al-Qur’an 

dan hadits. Berangkat dari hal tersebut penulis ingin meneliti tentang fungsi 

LPPOM MUI Provinsi Lampung dalam pemberdayaan sertifikasi halal bagi 

masyarakat muslim di Provinsi Lampung. Adapun referensi yang penulis 

gunakan dalam tulisan iniyakni: 
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1. Fajarwati, mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum pada Universitas Gadjah 

Mada Tahun 2009 menulis tesis dengan judul Label Halal pada 

Kemasan Produk Makanan dan Minuman sebagai Jaminan 

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim di Yogyakarta.   

Penelitian dalam tesis tersebut bertujuan untuk menjawab 

permasalahan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi 

konsumen muslim dalam hukum positif dan bagaimana pelaksanaanya, 

serta upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh konsumen muslim 

apabila terjadi pelanggaran label halal yang dilakukan produsen. 

Pemberian sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk makanan 

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi 

konsumen muslim. Namun kenyataan yang ada sekarang masih banyak 

beredar produk makanan yang sudah berlabel halal mengandung bahan-

bahan kimia yang berbahaya dan haram, hal ini menunjukkan lemahnya 

perhatian dari pemerintah terutama Depkes, BPOM dan LPPOM MUI. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni 

tesis dari Fajarwati membahas perlindungan hukum bagi konsumen 

muslim dalam hukum positif dan bagaimana pelaksanaan serta upaya 

hukum apa yang bisa dilakukan oleh konsumen muslim apabila terjadi 

pelanggaran label halal yang dilakukan oleh produsen. Sementara penulis 

membahas fungsi LPPOM MUI dalam pemberdayaan sertifikasi halal 

dalam rangka meningkatkan jaminan produk halal bagi masyarakat 

muslim. Penulis membahas upaya-upaya yang dilakukan LPPOM MUI 
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dalam rangka meningkatkan jaminan produk halal bagi masyarakat 

muslim.  

2. Bramantyo, mahasiswa S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis) 

Universitas Gadjah Mada Tahun 2004 menulis tesis dengan judul 

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui Sertifikasi dan 

Labelisasi Halal pada Produk Makanan.  

Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban 

pemerintah serta pelaku usaha untuk memberikan jaminan dan 

perlindungan hukum bagi konsumen terutama konsumen muslim dalam 

mengkonsumsi dan menggunakan berbagai produk pangan olahan. 

Masalah halal dan haram suatu produk pangan olahan sering menjadi isu 

yang sensitif di masyarakat Indonesia.Adapun penelitiannya bertujuan 

untuk mengetahui apakah sertifikasi dan labelisasi halal pada produk 

makanan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. 

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

penelitian Bramantyo bertujuan untuk mengetahui apakah sertifikat dan 

labelisasi halal pada produk makanan dapat memberikan perlindungan 

hukum terhadap konsumen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

bertujuan untuk mengetahui bagaimanafungsi LPPOM MUI Provinsi 

Lampung dalam pemberdayaan sertifikasi halal bagi masyarakat muslim 

di Provinsi Lampung. Jadi fokus penelitian adalah pada upaya yang 

dilakukan LPPOM MUI dalam sertifikasi halal sementara fokus penelitian 
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Bramantyo adalah pada pencantuman sertifikat dan labelisasi halal pada 

produk makanan.   

3. Hafiz, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum 

Ekonomi Universitas Jember, Tahun 2013 menyusun tesis dengan judul 

Tinjauan Yuridis terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Pangan 

dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia 

Dalam tesis tersebut diuraikan bahwa Indonesia merupakan negara 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga kehalalan suatu 

produk menjadi kebutuhan dan bahkan menjadi suatu hal yang wajib, baik 

kebutuhan berupa pangan, obat-obatan maupun barang konsumsi lainnya. 

Masalah perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang menjadi 

kebutuhan penduduk belum mendapat perhatian yang serius oleh 

pemerintah. Penulis menyoroti permasalahan tentang urgensi sertifikasi 

halal bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia, 

bentuk perlindungan secara yuridis terhadap produk pangan bagi 

konsumen muslim di Indonesia dan upaya peningkatan perlindungan bagi 

konsumen muslim di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi penting dan 

memiliki peran yang tidak hanya berguna untuk pemeluk Islam saja tetapi 

juga untuk seluruhmanusia termasuk masyarakat non muslim karena tata 

cara pengolahan produk halal diatur sedemikian rupa sehingga tidak 

berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Keberadaan sertifikasi 

halal juga akan meningkatkan daya saing baik secara nasional maupun 

internasional. 
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Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah Hafiz menyoroti urgensi sertifikasi halal bagi persaingan usaha dan 

perlindungan konsumen di Indonesia, bentuk perlindungan secara yuridis 

terhadap produk pangan bagi konsumen muslim di Indonesia dan upaya 

peningkatan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia. 

Sementara penulis menyoroti upaya yang dilakukan oleh LPPOM MUI 

dalam pemberdayaan sertifikasi halal untuk mewujudkan masyarakat 

muslim yang taat pada ajaran Islam sebagaimana telah tertuang dalam Al-

Qur’an dan hadits 

4. KN. Sofyan Hasan menulis jurnal dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 

No. 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 

dengan judul jurnal Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal 

Produk Pangan 

Dalam jurnal tersebut diuraikan bahwa sertifikat halal pada produk 

pangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang 

mengkonsumsinya. Namun pencantuman sertifikasi halal saat ini bukan 

merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha tetapi bersifat sukarela. 

Akibatnya adalah sertifikat halal dan label halal belum mempunyai 

legitimasi hukum yang kuat sehingga menciptakan jaminan kepastian 

hukum kehalalan produk pangan. Untuk ini Rancangan Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal segera menjadi undang-undang dan memberikan 

otoritas kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM 

MUI dan Komisi Fatwa serta pemerintah berfungsi sebagai regulator dan 
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pengawas dalam implementasi ketentuan undang-undang yang akan 

ditetapkan tersebut sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. 

Fokus bahasan dalam jurnal ini adalah penulis menyatakan perlu 

segera disahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal agar ada 

kepastian hukum terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan 

sertifikasi halal. Sementara pada bahasan yang penulis uraikan dalam tesis 

ini adalahmengenai proses dan pembinaan sertifikasi halal yang dilakukan 

oleh LPPOM MUI.   

5. Muh. Zumar Aminuddin menulis jurnal dalam Journal of Islamicate 

Multidisciplinary: Shahih Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, IAIN Surakarta 

dengan judul jurnalSertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan 

Indonesia dan Thailand 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendistribusikan hubungan 

antara agama dan negara dalam penanganan sertifikasi produk halal di 

Indonesia dan Thailand. Di Indonesia pada awalnya sertifikasi halal 

merupakan gerakan civil society yang didukung negara yaitu LPPOM 

MUI. Tujuan utamanya adalah melindungi umat Islam dari bahan-bahan 

haram. Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal, Penanganan Sertifikasi Halal akan 

dilakukan oleh lembaga negara, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH). Sedangkan di Thailand sertifikasi halal menjadi 

wewenang penuh Central Islamic Counchil of Thailand (CICOT), 

semacam MUI di Indonesia. Di Thailand sertifikasi produk halal sangat 
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membantu negara di sektor ekonomi terutama untuk kepentingan ekspor 

makanan ke negara-negara muslim serta menarik wisatawan muslim ke 

Thailand. 

Adapun yang membuat perbedaan dengan tesis yang dibuat penulis 

adalah tidak dibahasnya masalah hubungan antara agama dan negara 

dalam penanganan sertifikasi produk halal di Indonesia. Penulis hanya 

membahas masalah fungsi dari LPPOM MUI dalam pemberdayaan 

sertifikasi halal bagi masyarakat muslim di Provinsi Lampung. 

6. Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin membuat tulisan dalam Jurnal 

Universitas Sumatra Utara, 2012 dengan judul jurnal Pengaruh 

Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie Instan terhadap Minat 

Pembelian Masyarakat Muslim : Studi Kasus pada Mahasiswa 

Universitas Al-Washliyah, Medan 

Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang pengaruh 

pencantuman label halal pada kemasan mie instan terhadap minat beli, 

dimana label halal yang dicantumkan pada kemasan mie instan tersebut 

berperan dalam meningkatkan minat beli. Sejalan dengan penelitian ini 

maka dianjurkan kepada mahasiswa dan konsumen khususnya yang 

beragama Islam agar tetap memperhatikan labelisasi halal yang tertera 

dalam kemasan makanan, dalam hal ini mie instan. Disarankan kepada 

subjek penelitian ini untuk lebih teliti dalam mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang dijual bebas di pasaran.  
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Dalam penelitian tersebut Yuli Mutiah Rambe dan Syaad 

Afifuddin menjelaskan tentang pengaruh pencantuman label halal pada 

kemasan mie instan terhadap minat beli konsumen. Mereka juga 

memberikan saran agar konsumen, khususnya yang beragama Islam agar 

tetap memperhatikan labelisasi halal yang tertera dalam kemasan 

makanan. 

Hal inilah yang tidak dibahas oleh penulis dalam tesis ini. Penulis 

menyoroti lembaga yang menerbitkan sertifikat halal dan upaya-upaya 

yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan sertifikasi halal bagi 

masyarakat muslim. 

 

F. Kerangka Fikir 

Dakwah merupakan upaya penyampaian ajaran Islam. Perkembangan dan 

kemajuan Islam sangat ditentukan pada kegiatan dakwah yang dilakukan oleh 

sekelompok umat yang terpanggil untuk menyampaikan kewajiban tersebut 

Salah satu dari organisasi dakwah di Indonesia yakni Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Organisasi ini dibentuk untuk membantu pemerintah dalam 

melakukan hal-hal yang menyangkut umat Islam seperti mengeluarkan fatwa 

dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah makanan, penentuan 

kebenaran sebuah aliran dalam Agama Islam dan hal-hal yang berkaitan 

dengan hubungan seorang penganut agama Islam dan lingkungannya, 

mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan 

persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh NKRI. 
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Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah beragama Islam sehingga 

ajaran Islam sangat mewarnai dalam kehidupan sehari-hari termasuk 

hubungannya dengan makanan, minuman, obat-obatan dan produk lainnya 

yang dikonsumsi oleh masyarakat 

Mengkonsumsi produk halal bukan saja hanya untuk kepentingan manusia 

saat hidup di dunia agar sehat jasmaninya akan tetapi lebih dari itu 

memberikan efek yang baik bagi rohani manusia. Yang lebih penting lagi 

memiliki kaitan dengan ibadah dan akan dimintai pertanggungjawaban di 

akhirat terhadap apa-apa yang diperoleh, dimakan, diminum dan 

dipergunakan selama manusia hidup di dunia. 

Pada era globalisasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat saat ini 

masyarakat masih ada yang belum memperdulikan kehalalan produk-produk 

yang mereka konsumsi. Disamping itu masih banyak produk yang beredar di 

masyarakat yang belum disertai dengan sertifikat halal. Masih banyak kasus 

tentang produk haram yang beredar di masyarakat seperti mie yang 

menggunakan minyak/lemak babi, bakso dari daging babi, daging sapi yang 

dicampur dengan daging babi, ayam tiren, ikan berformalin, minuman yang 

mengandung alkohol dan sebagainya. 

Masalah itu bisa terjadi karena kurangnya pemahaman umat Islam akan 

kaidah syariah, hukum dan peraturan yang mengatur tentang produk halal. 

Disamping itu masih minim pula pengetahuan masyarakat akan 

perkembangan dan kemajuan teknologi pangan. Masyarakat harus segera 

diberikan pengetahuan tentang produk yang aman untuk dikonsumsi yakni 
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yang halal dan baik serta menjauhi produk yang haram. Masyarakat harus 

diberikan pemahaman bahwa produk halal akan mempengaruhi kehidupan 

mereka dan juga dalam menjalani kehidupan yang berdasar pada ajaran Islam.  

Selanjutnya diperlukan adanya suatu jaminan akan kehalalan suatu produk 

yang dikonsumsi masyarakat. Masyarakat harus memperoleh perlindungan 

dari pemerintah agar dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan 

bebas dari rasa khawatir. 

Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah lembaga yang 

berwenang untuk memberikan jaminan dan kepastian akan kehalalan suatu 

produk. Selain itu masyarakat juga harus diberikan sosialisasi, pembinaan dan 

pengawasan agar memiliki pengetahuan tentang produk halal serta mampu 

untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 

Lembaga yang telah ditunjuk pemerintah Indonesia untuk menerbitkan 

sertifikat halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman 

dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Melalui lembaga 

inilah masyarakat dapat memperoleh jaminan akan produk yang mereka 

pasarkan ataupun dikonsumsi. Sedangkan dari pihak pengusaha dengan 

adanya jaminan halal dari produknya maka akan meningkatkan nilai dari 

produk tersebut. 

Meski besar fungsi sertifikasi halal tapi masih banyak yang belum 

diketahui masyarakat umum berkenaan dengan hal tersebut. Diantaranya 

adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal, berapa biayanya dan apa 

manfaatnya. Oleh karenanya LPPOM MUI harus lebih menunjukkan peran 
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dalam pemberdayaan sertifikasi halal, meningkatkan kerjasama dengan 

berbagai lembaga/instansi terkait lainnya dan melakukan berbagai langkah 

nyata agar terwujud masyarakat yang sadar produk halal serta taat pada 

prinsip tersebut. Masyarakat yang sehat, kuat, agamis dan menjaga diri agar 

selamat di dunia maupun akhirat. 

Berbagai pemikiran tentang fungsi MUI dalam pemberdayaan sertifikasi 

halal untuk meningkatkan kualitas masyarakat muslim dapat digambarkan 

dalam skema kerangka pikir sebagai berikut:   

  

 

Gambar 1. Skema Pemberdayaan Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI 

Provinsi Lampung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Jalur Pembinaan dalam pemberdayaan sertifikasi halal  

: Jalur komunikasi dan koordinasi 

 

 

 

 

 

Lembaga/Instansi terkait 
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LPPOM MUI 

Masyarakat Komisi Fatwa 
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Gambar 2.Skema Fungsi LPPOM MUIdalamPemberdayaan Sertifikasi  

Halal bagi Masyarakat Muslim di Provinsi Lampung  
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Fungsi LPPOM MUI: 

 

- Pemeriksaan/audit halal 

- Sosialisasi Produk Halal 

- Pelatihan AHI 

- Pengawasan Produk  

Halal 

 

 

Mewujudkan jaminan produk halal 

melalui pemberdayaan sertifikasi 

halalagar tercipta masyarakat yang 

sadar halal dan taat pada ajaran 

agama, sehat, kuat dan menjaga diri 

agar selamat di dunia maupun 

akhirat. 

 


