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Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat memberikan gambaran bahr.l,a masyarakat

..rus diberikan pembinaan agar mereka nrenjadi masyarakat yang berdaya.

' lasyarakat yang mandiri" ,orggut-, cian bisa mencari solusi 6ari setiap

:e*raialahan yang 
.dihaclapi 

iJalam kehidupannya. Secara konseptuar,

:emberdayaan pada intinl.a membahas cara inciividu. kelompok" ataupun

aomLlnitas berusaha mengoutrol kehidupan mereka sendiri clan mengusahakan

' -ri.Itlrk membentuk masa dcpern sesuai clengur keinginan mereka. Dari

masyarakat yang berdaya iniiah maka akan tercipia xehicir-rpan bermasyarakat,

herbangsa cian bemegara vaiig niaiu herianclaskan naiia pengamaian ajaran

Islam. Muaranya i:anti adalah tcr.cipta i:ras,r.,zirakat ,vang madani dan Islant

:ei;agai ruthtnuton liJ ukiit:iii.

salah satu upal,a ilaram pemberdayaan masl'arakat airalah dengan

rnemberikan jaminar:r procluk halal bagi n.)as)rarakat muslim di provinsi

I-ampung. Adapun jarninan tetsebut clir.ru.;u,Jkern dalap bentuk ser-tifikasi halal

terhadap produk-produk vang dikonsurnsi oleh nrasyarakat. penrberdayaall

sertifikasi produk halal nrerupakan bagian dari upaya pemberclayaan

nrasyarakat muslim di Provinsi Larnpung. Diharapkan clcngan jelasnya prociuk

.r'ang dikonsumsi maka ilasl'arakat rnuslim mcmperoleh perlinclungap dan

terliindar dari produk-procluik vang irararn. Dengan nrengkonsumsi produk haiai

nraka umat Islam akan menjacii umat yang sehat, kuat. iangguh, serta taat pacla
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--,^ Islam juga terjadi peningkatan kualitas akhlak dan akidah. Llmat Islam

- -'*i inilah yang akan. membawa kemajuan dan menciptakan stabilitas

-,ipan bermasyarakat di provinsi Lampung.

I embaga yang berwenang untuk memberikan jaminan halal di Provinsi

-:'.rng yakni MUI Provinsi Lamp-ung. Adapun bentuk jaminan kehalalan

suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah dengan

--:erikan sertifikat halal pada produk tersebut. Sertitikat halal merupakan

: tertulis MUI yang menyatakan kehalaian suatu produk sesuai dengan

--.lt lslam dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang

- :konsumsinya. Apabila telah memiliki sertifikat halal maka perusahaan

' :r meflc&ntumkan label halal pada produknya sehingga masyarakat akan

:-retahui bah'u,,,a produk yang mereka konsumsi telah dijamin k-ehalalannyra.

Akan tetapi regulasi vang ada pada saat ini masih terkesan sektoral.

-.i:li dan inkon'sistensi serla li<lak sistematik- ,iai'i sertifikal halal ihi bukiin

J:''lDakan suatu ker,vajitran bagi pelaku usaha. Silatn,va hiinyalah sukarela saja

:--ingga masih banyak perusahaan yang masili enggan untuk mengurLrs

-rifikasi halal bagi produl<.,,ang dihasilkann.,,a. Akibat yang ditimbulkan clari

,,i ini adalah masih banl,ak produk yang belum jelas kehalalannya. Hal ini

'-rrti'r saja berbahaya bagi masyarakat. padahal mengkonsumsi produk halal

-r-r'rnpakan hak warga negara selain itu merupakan kewajiban bagi setiap

: tislim untuk mengkonsumsi prcduk yang halal. oleh karenanya LppoM MUI

r'':.'['insi Lampung harus melakukan berbagai langkah aktif sebagai r,i,ujud
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.-..:rg jawabn,va sebagai lembaga yang herwenang menlberikan jaminan

. halal.

>ebagai lembaga y'rng telah ditunjuk untuk menerbitkan sertifikat halal

. , LPPOM MUI Provinsi Lampung telah melakukan banyak upaya untuk

::rikan jaminan kepastiari iaminan halal pada prodrrk-produk yang

:.umsi oleh ntasyarakat muslim di Provinsi Lampung. Adapun langkah

-..:rt r.ang telah dilakukan meliputi:

\leningkatkan kualitas dan kemampuan auditol yang dimiliki oleh LP

,-t\i MUI Provinsi Lampung

Auditor I.PPOM MUI merupakan rvakil ulama dan saksi untuk

'rtlihat dan menemukan t'akta kegiatan produksi halal di perusahaan. Oleh

,:bab itu mereka harus diberikan bekal pengetahuan tlatl kemampuan serta

.:terampiian untuk melaksanakan tugas dan tanggutrg .iarvabnya dalam

-',:ia1.:,-rkan au,lit halal ,ii suatr: nerusa.ltaa.t). -\-dit|r,1n r-Ipa\ a 1-ang rlilakr-rkan

.,.iniah dengan mengikutscrtakan auditor cialam beberapa pelatihan yang

:nenunjang seperti Pelatihan Ar:ditor Produk Haiai -vang diselenggarakan

'l+h I !)D(\l\.4 \.4 I ll Prrcn! \.I.'nr-!zchnn Penerrnrn K esehstAn Fleiiatt dalifn:..lLil Lr i vtvt lvl( I I uJor. rr vr,\Jr,\,1, r !rr!r(ryqrr

Pemotongannya, Sosialisasi Stunning pada Pemotongan Flewan.

Selain itu LPPOM MUI Provinsi Lampung jLrga pernah mengadakan

Pelatihan Calon Auditor Halal yang pesertanl'a adalah pengurus LPPOM

\{trl [-ampung. penvakilan instansi pemerintah 'Jan s'ryasta. perguruan

tinggi dan MUI kabupaten/kota se-Provinsi Lanrptillg. L)engan adanva

berbagai pelatihan tersebut cliharapkan Provinsi l-ampung akan memiliki
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- j_ra auditor sistem jaminan halal yang memiliki kompetensi, ketrampilan

sikap serta komitmen terhadap kehaiaian produk yang

' lLrksi/beredar di wilayah Provinsi Lampung.

- - -.,Jakan sosialisasi di masyarakat

Sosialisasi jaminan halal sangat diperlukan untuk memberikan

-i--3tahuan dan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar

:-;r,1 mengerti tentang pentingnya produk halal. Selain itu masih banyak

" * -r dari pengusaha dan UKM yang belum memiliki sertifikat halai.

---:i produk tersebut telah banyak beredar dan dikonsumsi oleh

- ' -:iirkat muslim di Provinsi Lampung. Sementara baru beberapa

-:---rsaha dan UKM yang produknya sudah tersertihkasi halal. Oleh

_--:r.rn\..3 hal ini menjadi fbkus utama dari r PPOM MLII Provinsi

-.'' : rnq untuk melakukan sosialisasi ientang pentingnya jailinan halal dar,

-,,::-1.-jn,ja,ng No. 33 Ta!-nin 2014 tentang .Iairiinzin Produk Halal ke

-..s:ira cian UKNI.

','ntuk 
tnerealisasikan hai tersebut LPPOM MUI Prclvinsi Lampung

. :r';elak.;kan sosialisasi kepoda mas-.,,31akat -.rakni melalui Sosialisasi

. - -..:,.rsan Sertifikat Halai di Kabupaten Pringsewu. kegiatan ini bertujuan

' -- :remberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu

: - --.= kehalalan suatu produk dan bagaimana prosedur pengurusan

.- --::l halal. Adaplln pesefia sosialisasi terdiri dari unsur Pemerintah

- r'.:Ic-n Pringsewu, Pengusaha" pengurus MUI se-Kabupaten Pringsewu,

- rgul'us MUI Provinsi Lar-npung.
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Selanjutnya I-PPOM MIJI Provinsi Lampung juga melakukan

-:hrgai sosialisasi melalui media massa baik meciia cetak maupun meciia

ne di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan agar intbrrnasi tentang

..:r.n jaminan produk halal dapat cliakses oleh siapa saja dan selaniutnya

:.:ul kesadaran dari masyarak-at untuk senantiasa mengkonsumsi produk

- : 'telah terjamin kehalalannya. Selain itu dari pihak pengusaha

- ,:rpkan akan memberikan jaminan kehalalan terhadap produk yang

:sumsi oleh masyarakat.

Karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh MUI Provinsi

':.ins maka kegiatan sosiaiisasi yang dilakukan belum bisa berjalan

. . rn in,ra |relrrrn hisa mer-ala ji semtra kahttnaten/kOta di PfOrrinSi..t"b-

- --IS.

.,rr :.r-rrjitot' Halal h-rt-erna1 (AilI'!

^{uditor Halai Internai (AHI) merupakan staf atau beberapa staf

imifital perusahaan yang ditunjuk resmi oleh Manajemen Perusahaan

&ai staf untuk rnengkoordinasikan pelaksanaan SJH. AHI ini memiliki

rygrs mengawasi Proses Produksi Halal (PPH) di perusahaan, menentukan

nrrrodr-lian perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasikan PPH dan

n,r;re.mpingi Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat

mr,rEriksaan

:islnqat tugas berat 5,ang diemban oleh AHI maka mereka harus

.:r&r memiliki berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan
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-- .*)a. Pengetahnan yang harus dimiliki meliputi proses produksi halal

. - ;..\ al sampai akhir, mengetahui stanciart Sistem Jaminan Haiai seperti

- '. , 'caku, proses produksi, fasilitas, audit internal.

\Hl merupakan orang/tim yang dipercaya MUI untuk meniaga d.an

. :-.Jf,\\:&Si iaminan procl.uk halal yang telah mereka berikan. Oleh

,.:ianva mereka harus membuat laporan setiap 6 bulan sekali ke MUI

- '. insi Lampung agar perusahaan tersebut tetap dapat terpantau dan

:: rnin kehalalan prociuknya.

' : r:;:.t,Sotrl& dengan lembaga terkait

Sebagai iernbaga yang ber\\,enang menerbitkan sertifikat halal. MUI

- ,r lnsi Lampung telah melakukan kerjasama dengan berbagai lernbaga

-::r instansi terkait seperti talksho..v "Kiat Memproduksi tjan

1;ngkonsumsi Makanan Halal''. Sebuah acara l*allg cligelar dalarn

.gi.aian acata. Ff ASH (Festlr:al I aupi-tng Soarrah) 2016 -Yang

.:=lenggarakan oleh Bank inclonesia bekerjasama dengan MUi lrrovinsi

:n1pung. Talkshow ini memiliki tu.iuan untuk membelikan edukasi

'.-.ngenai cara nlengurus serlillkasi halal ser"r.a pentingni'a ntengkonsumsi

::,lkanan yang halal dan baik.

Selain itu LPPOM MUI Provinsi Lampung juga melakukan

3imbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

CPPOB)" Kegiatan ini diselengearakan oleh Radan Penelitian dan

Pengembangan Industri Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar

Lampung bekerjasama dengan LPPOM MUI Provinsi Lampung. Pesefia
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' - -.1gan teknis berasal dari pelaku usaha industri kecil dan menengah se-

- ::rten Lampung Tengah.

Keriasama selanjutnya adalah menjadi narasumber tentang Tata Cara

. - ,rongan Hewan Qurban pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh

,s Peternakan Kabupaten Pringsewu. Dalam kegiatan ini disampaikan

_-r .3ra dan adab yang baik dalam menyembelih hewan qurban. Acara ini

_ ,liri oleh para pengurus masjid dan musholla di wilayah Kabupaten

- - isc\\11.

. ! ii )nrendasi

Dalam rangka memberikan tau'aran dan masukan dalam memperbaiki

-- , \'ang sifatnya mernbangun. maka penliis memberikan rekomendasi dan

- :rapkan dapat <iijadikan sebagai sumbang saran <ialam kemajuan dan

:.1\el-llpuil-rakan peranal LPPCM MUI Proyinsi Lampung calam upaya

'- r-rberda-.,,aan sedifikasi hala1 untul., rneningk-atkan jaminal prodr-ik halal

- -,_:i mas-r,arakat muslim di Poyinsi l,ampung. Adapun rekomenCasi dari

.::rulis -vakni:

;PPON.{ MUI Provinsi Lanrpung }rzuu.s mengagendakan sosialisasi ,var-rg

ruetata di wilayah Provinsi Lampung yang dilakukan secara terencana,

terorganisir clan terus menerus. Tuiuan dari kegiatan ini adalah semakin

nteningkalnya kesadaran Cari rrrasyarakat baik kcnsumen maupun

proclusen agar senantiasa mematuhi prinsip yang diajarkan lslan-r bahrva

r-rmatnya han-ts mengkonsumsi produk i'ang halal'
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TPOIVI M{II Provinsi Lampung juga harus mengupayakan adanya

--,r1tlran sertifikasi haiai bagi UKM. 
. 

Tujuannya aciaiah untuk

:.erringkatkan daya saing dan nilai tawar UKM sehi.ngga usaha mereka

rrpat lebih maju. Jumlah UKM di Provinsi Lampung adalah lpbih banyak

::ripada perusahaan besar sehingga apabila mereka maju maka akan

:erimbas juga bagi peningkatan kesejahteraan. Pemberian bantuan ini bisa

:ilakukan oleh MUI sendiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait

>eperti Kementerian Agama, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas

Kesehatan, Balai POM. Selain itu LPPOM N{UI juga bisa bekerjasarla

Jengan berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi

Larnpung. Selanjutnya LPPOM MUI juga bisa melakukan kerjasama

Jengan perLtsaha.an-nerltsaha-a.n hesa.r yang memiliki progranr CSR dengan

I KN{.

- I PPONI MIIl Prciinsi Lampung hants lebih meningkatkan kualitas rrara

eLtdifor agar rnere ka tlapat tlrelaksanakatl iugas dengan baik. Peliu

diiakukan iebih banyak peiatihan keterampilan baik itu yang

,!iselenqearakan sendiri oleh LPPOM MUI Provinsi T ampr-rng nau-pun
vrv!r!rrbE\sal4rll4,

dengan ca1.a mengikuserlakan ar.rditornya pada pelatihan yang

diselenggarakan pihak lain.

-{. Selairr peningkatan kualitas auditor. I-PPOM MUI Provinsi Lau-rpung juga

harus menambah iumlah auditor di Provin-qi Lampung dari bcrbagai sektor

keahlian agar semakin ban-v-ak tenaga ahli i'ang akan melakukan audit

produk halal.
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-POM MUI Provinsi Lamptrng harus melakukan pembenahan dan

-;:siapan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 'I'ahun

- i-l tentang Jaminan Produk Halal.

l:ningkatkan pengawasan terhadap pemsahaan yang telah memiliki

.:rifikat halal agar tidak terjadi pelanggaran Sistem Jaminan Halal yang

-,:ih diterapkan di perusahaan tersebut.

-?POM MUI Provinsi Lampung harus mendukung terbentuknya BPJPH

::n menjadi penvokong utama dariparla pelaksanaan tugas yang diemban

.eh BPJPH untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada

--' asr,arak at terhadap produk-produk vang dikonsumsi.




