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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi judul dalam skripsi ini, hal itu 

dilakukan demi menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka 

perlu penulis berikan arti dari setiap kata kunci dari judul skripsi ini: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah undang-undang yang 

bertujuan menciptakan lapangan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan 

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi 

dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis 

nasional.
1
 

2. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan 

dengan sertifikat halal.
2
 

3. Perspektif adalah sudut pandang, paradigma atau teori. Perspektif dalam judul ini adalah teori 

yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan yang berasal dari disiplin 

keilmuan dengan objek formal yang berbeda.
3
 

4. Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata yakni fiqh dan siyasah, agar diperoleh pemahaman yang tepat 

perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata; Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang 

sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil atau hukum-

hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan siyasah 

diartikan sebagai Undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan umat serta mengatur keadaan. Siyasah juga diartikan sebagai mengemudi, 

mengendalikan, dan cara pengendalian sesuai dengan makna “sasa-yasusu-siasah‖.
4
 Jadi yang 

dimaksud fiqh siyasah dalam penelitian ini ialah yang membicarakan tentang pengurusan 

kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’ (hukum Islam: Al-Qur’an dan As-

Sunnah) demi terciptanya kemaslahatan. 

Dengan beberapa penegasan judul di atas, penulis akan membahas Tentang Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Jaminan Produk Halal yang selanjutnya ditelaah 

dalam perspektif Fiqh Siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan agar 

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk secara bebas memeluk agamanya 

masing-masing dan merdeka dalam beribadat menurut kepercayannya masing-masing. Salah satu 

bentuk jaminan yang diberikan kepada penduduk Indonesia adalah memberikan perlindungan dalam   

segi pangan. Manusia sebagai konsumen harus mendapatkan pangan  yang  aman, bermutu, bergizii  

dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli  masyarakat  serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
5
 

Alquran dan Hadis dalam Islam merupakan dasar bagi setiap hukum yang ada, termasuk 

persoalan makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-harinya. Terjaminnya kehalalan sebuah 

produk adalah hal yang penting dalam Islam, karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang begitu pesat telah banyak melahirkan beragam  produk siap  saji. Dari dahulu umat 

                                                             
1 Pasal 1 Ayat 1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
2 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  Jaminan Produk Halal.  
3Ana Nadhya Abrar, Kebijakan Komunikasi, (Yogyakarta : Gava Media, 2008), 1. 
4Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga 

khulafa ar-rasyidi , Cet-1, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), 25. 
5Fathurrahman Djamil, Kalau Banyak Lembaga Fatwa Umat Bisa Bingung, Jurnal Halal, No 100 Th. XVI Tahun 

2013, (Jakarta : LPPOM-MUI), 48-49. 
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dan bangsa ini sangat berbeda-beda dalam mempersoalkan minuman dan makanan dari apa yang 

boleh dan tidak boleh.
6
 

Perkembangan IPTEK juga berpengaruh terhadap cara pengolahan dan pemanfaatan bahan-

bahan baku untuk minuman, makanan, kosmetik maupun obat-obatan dan produk-produk lainnya. 

Modernisasi teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang haram akan bercampur 

dengan yang halal sehingga sulit untuk dibedakan ketika menjadi produk yang utuh. Kasus-kasus 

besar berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah banyak terjadi di Indonesia, yang berimbas 

merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 

1998 yaitu adanya isu kandungan lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus kedua 

pada tahun 2000 adalah kasus MSG Ajinomoto kendati sebelumnya telah dinyatakan halal.
7
 

Selanjutnya pada tahun 2009 umat muslim dikagetkan kembali dengan kasus vaksin 

Meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi. Temuan kandungan babi juga terjadi di tahun 

2015 dan mengagetkan kembali masyarakat konsumen muslim. Temuan kandungan babi tersebut 

ditemukan ada di dalam bumbu campur dan bumbu rendam ayam restoran Solaria yang jelas-jelas 

telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2014.
8
  

Sejak tahun 1990-an Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berinisiatif mendirikan Lembaga 

Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang 

tujuannya untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen muslim melalui keberadaan 

sertifikat halal. Sertifikat halal yang dimaksudkan adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan 

kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal 

akan  mencantumkan tanda atau label halal pada produk tersebut. 

Mengenai sertifikasi halal ini, terdapat persoalan mendasar terkait hukum nasional dan teori 

hukum yang mengatakan bahwa setiap implementasi hukum dan kebijakan publik perlu ada 

keterlibatan negara. Ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan, status Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) bukan merupakan lembaga negara atau organ pemerintahan, namun dapat diberikan 

kewenangan publik untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan undang-undang. Kehalalan suatu 

produk selama ini ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut 

diterima oleh masyarakat karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipandang sebagai wadah para 

ulama yang mewakili berbagai kelompok atau organisasi keagamaan yang dominan dalam 

masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga 

negara yang menetapkan berbagai norma hukum (non-state norms).
9
 

Negara Indonesia saat ini mengalami perkembangan bisnis yang bergerak di bidang pangan, 

bisnis ini sangat menjanjikan untuk menjadi usaha dengan omset yang besar sehingga banyak pelaku 

usaha lebih memilih menggeluti bisnis. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi 

umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya.  

Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non-muslim, sebab 

makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal 

mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang 

benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. 

Untuk mengatasi masalah itu, sistem pengawasan pangan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk 

memberikan perlindungan konsumen dan memastikan pangan selama produksi, distribusi dan 

lainnya sesuai dengan syarat mutu pangan. 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 

JPH) menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di 

                                                             
6Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cetakan Keempat, (Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 1994), 38. 
7Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah “Edisi  

Revisi”, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 250. 
8 Ibid. 
9Ibid. 
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Indonesia. UU JPH ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi 

dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi 

produk sesuai dengan syari’at Islam yaitu halal dan baik. Hadirnya UU JPH diharapkan mampu 

menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk 

dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian 

hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas 

Banyak sekali peraturan yang berkaitan dengan makanan, mulai dari mengatur makanan 

yang haram dan halal, etika ketika makan, sampai mengatur kualitas dan idealitas di dalam perut. 

Hal yang terpenting adalah larangan mengkonsumsi minuman atau makanan yang haram. 

Mengkonsumsi minuman atau makanan yang haram atau belum tentu diketahui kehalalannya akan 

berakibat sangat serius, baik di dunia atau akhirat. Agar manusia mengkonsumsi makanan yang halal 

baik lagi dan menyehatkan tidak lain merupakan demi tercapai kemaslahatan untuk umat manusia itu 

sendiri.
10

 Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman : 

                               

 

 ―Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata 

bagimu‖.(Q.S Al-Baqarah [2] : 168) 

 

UU Nomor 33 tahun 2014 telah disahkan, menuntut untuk disegerakan pembentukan Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya 

disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap Kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan 

sertifikat halal, produk adalah 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.
11

 

Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label 

halal melalui beberapa regulasi yang ada. Sebagai contoh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahkan Piagam kerja sama 

Departemen kesehatan, Departemen Agama, dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label 

Halal pada makanan dan lain-lain. Akan tetapi regulasi-regulasi yang ada terkesan sektoral dan 

parsial sehingga diperlukan aturan khusus yang secara komprehensif mencakup sertifikasi dan 

labelisasi halal baik dari segi produk, lembaga yang berwewenang maupun sanksi. 

Produk Halal merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat muslim khususnya, baik berupa makanan, minuman, 

obat- obatan, kosmetik dan lain-lain. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap 

kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
12

 Sejak diundangkannya UU JPH ini, 

sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di 

wilayah Indonesia, dan bukan lagi bersifat sukarela. Ditambah lagi dengan telah diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang juga merubah proses pelaksanaan 

jaminan produk halal. Hal ini dimaksudkan agar proses investasi mudah masuk ke Indonesia dan 

pelaku usaha dimudahkan untuk mengurus sertifikasi halal dari produknya.  

Oleh sebab itu, perlunya dilihat sejauh mana ―Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja pada perubahan pelaksanaan jaminan produk halal‖ memberikan kepastian 

                                                             
10Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, (Jakarta : Rabbani Pers, 2002), 45. 
11 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
12 Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 
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hukum bagi konsumen mengenai produk-produk yang beredar di tengah masyarakat, sebab tujuan 

pemerintah mempermudah izin usaha, investasi, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya riskan 

menjadikan pengajuan izin sertifikasi halal hanya dijadikan formalitas saja. Dari penjelasan tersebut, 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi ―Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja Pada Jaminan Produk Halal Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah‖. 

 

C. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka fokus 

penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja pada perubahan atas jaminan produk halal. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dengan 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Pengaturan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja? 

2. Bagaimana Pengaturan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengaturan Produk Halal Dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  

2. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengaturan Produk Halal Dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Selanjutnya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan di harapkan juga dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis: Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum 

Islam, khususnya dibidang Siyasah Syar’iyyah pada aspek penerapan aturan undang-undang 

2. Secara praktis: Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat apakah 

undang-undang telah diputuskan memiliki kesesuaian dengan Fiqh Siyasah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya 

penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan 

sebuah landasan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu juga menjadi bukti bahwasanya penelitian 

yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti oleh siapapun. Terdapat beberapa karya ilmiah 

yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian yang lakukan oleh Zumroh Najiyah dengan judul ―Implementasi Kewajiban 

Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tahun 2014 

(Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Dan Minuman Pasuruan)‖.  Dalam 

penelitiannya ini  Zumroh menggunakan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis yaitu penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu 

keadaan dari objek yang diteliti, yaitu mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat 

halal dalam Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM-MUI selaku lembaga sertifikasi halal, dan 

implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan selaku 
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pelaku usaha. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), angket 

dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh Zumroh bahwa menurut LPPOM-MUI dalam 

mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibutuhkan 

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan turunan yang dimaksudkan 

meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri sedangkan pelaku 

usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak yang mengetahui bahwa 

sertifikasi halal merupakan kewajiban, sekalipun produk mereka telah memenuhi kriteria produk 

halal sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang.
13

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati yang berjudul ―Makanan Halal dan Tayyib Perspektif 

Al-Quran (Kajian Tahlili Dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 168‖. Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah makanan halal merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut syara’, selain itu makanan 

halal harus dilihat dari segi halalnya yakni: makanan halal secara zat, cara memperoleh, proses, 

serta minuman yang tidak halal. Dalam hal ini bila makanan yang didapatkan tidak sesuai 

dengan disebutkan, maka makanan itu dinyatakan haram. Selain itu makanan halal mempunyi 

kriteria menurut ajaran Islam. Sedangkan tayyib merupakan sesuatu yang baik dan tidak 

membayakan tubuh bila dikonsumsi. Dalam Al-Quran juga memiliki ruang lingkup tentang 

makanan bernutrisi dan serta macam-macam makanan yang bergizi. Serta dilihat juga dari 

pandangan ulama dan medis dalam menjelaskan halalan tayyiban. Dalam penelitian ini 

menjelaskan akan pentingnya makanan halal bagi manusia sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-

Quran.
14

  

3. Penelitian yang lakukan oleh Muchtar Ali dengan judul ―Konsep Makanan Halal Dalam 

Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal‖. Dalam 

penelitiannya ini Muchtar melihat ketentuan syariah mengenai halal dan haramnya makanan, 

minuman dan barang gunakan bagian integral dari ajaran Islam. Halal dan haramnya makanan 

juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam 

sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen industrihalal. 

Setiap produsen industri makanan halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk 

menjamin kehalalan produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) 

sebagai implementasi konsepsi syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan 

minuman. Perbuatan pelanggaran terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung 

gugat produk (product liability) baik secara hukum dan moral. Muchtar mendapati hasil  

penelitian bahwa pemahaman dan keperluan kepada ketentuan syariah mengenai halal, haram, 

dan syubhat yang berlandaskan Alquran dan Hadis serta pendapat para Fukaha amat penting dan 

menjadi panduan oleh konsumen dan produsen dalam memproduksi produk halal. Panduan 

jaminan halal di Indonesia diterapkan dalam sistem jaminan halal (SJH). Setiap produk halal 

yang diedarkan produsen harus dapat ditanggung-gugat terhadap produknya.
15

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hayyun Durrotul Faridah dengan judul ―Sertifikasi Halal di 

Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi‖. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

kehalalan suatu  produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan 

pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai hasil akhir 

produk. Proses sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada 

awalnya sertifikasi halal di Indonesia diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

merupakan gerakan civil society yang mendapat dukungan dari negara. Namun setelah 

                                                             
13 Zumroh Najiyah, ―Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal Tahun 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Dan Minuman Pasuruan)‖ (Skripsi, UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2016), 79.  
14 Kasmawati, ―Makanan Halal dan Tayyib Perspektif Al-Quran (Kajian Tahlili Dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 168‖ 

(Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014), 70.  

15 Muchtar Ali, ―Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen 

Industri Halal‖, Volume XVI Nomor 2 (Jurnal, Ahkam, 2016), 28. 
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dikeluarkannya UU JPH ini, wewenang sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara independen di bawah 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini juga diikuti dengan beberapa perubahan 

beberapa kebijakan terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela 

(voluntary) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban 

(mandatory) bagi pelaku usaha. Implementasi UU JPH dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan 

dilakukan secara bertahap. Dalam upaya implementasi perlu adanya kerjasama yang baik antara 

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
16

 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas berbagai persoalan mengenai Jaminan 

Produk Halal terutama yang diatur di dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 

Para peneliti memfokuskan penelitian pada berbagai macam objek yang satu sama lain berbeda. 

Dalam penelitian terdahulu ini tidak ada satu pun peneliti yang menggunakan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kebanyakan peneliti hanya fokus di Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu perbedaan dengan penelitian 

penulis terletak pada sudut pandang Fiqh Siyasah. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (Library 

Research), yaitu proses pengindentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan 

analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian 

terutama ihwal analisis yuridis normatif yakni asas-asas hukum, sistematika hukum, 

perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

Pada Jaminan Produk Halal  dijadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama (primer)
17

.  

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sumber 

pustaka agar menggambarkan secara objektif materi yang diteliti.
18

 Maka, dalam penelitian ini 

akan analisis yuridis terhadap implementasi Peraturan Pemertintah Nomor 31 Tahun 2019 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaminan 

Produk Halal. 

2. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.
19

 Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Winarno Surachman, 

data primer adalah data yang dianggap sebagai data yang utama dalam penelitian dan sumbernya 

adalah data primer.
20

 Sedangkan data sekunder adalah data pelengkap yang berfungsi untuk 

melengkapi data-data primer. Data sekunder ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan 

pokok permasalahan yang penulis teliti seperti buku-buku, dokumen, dan majalah yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini.Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:  

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dalam hal objek 

yang akan diteliti atau digambarkan ketika permasalahan terjadi. Data primer dalam penelitian 

                                                             
16 Hayyun Durrotul Faridah, ―Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi‖, Vol 2 

Nomor 2, (Jurnal, Journal of Halal Product and Research, 2019), 68.  

17 Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, Metodologi Penelitan Agama, Sebuah Pengantar,  (Yogyakarta : Tiara Laksana, 
1989), 2. 

18Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011),  75. 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 114. 
20Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (UGM Perss : Bandung, 1989), h.136. 
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ini diperoleh dari buku atau kepustakaan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaminan 

Produk Halal.  

c. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer.
21

 Dalam hal 

ini, penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang 

diperoleh dari membaca buku-buku refrensi, karya tulis ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, 

dan lain-lain. 

d. Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer 

dan data sekunder. Adapun data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

ensiklopedia Islam, katalog, bibliografi dan lain-lain. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang diuraikan diatas, penyusun 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam 

bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan 

yang dapat mendukung penelitian.
22

 

b. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan beberapa hal diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Editing  

Editing yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancaramenggunakan 

kuisioner, studi pustaka, dokumentasi, sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, 

dan tanpa kesalahan
23

. Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang 

diperoleh setelah pengumpulan data baik buku-buku berisi materi pokok dan dokumentasi 

untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera 

disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. 

2) Coding  

Coding yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun 

penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menujukan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk 

menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. 

3) Sistematising  

Sistematising yaitu kegiatan mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan 

diberitanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Langkah ini digunakan penulis 

agar memudahkan dalam menganalisis data.
24

 

c. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 

berfikir deduktif.   Metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis 

yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian 

diteliti dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
25

 

 

 

 

                                                             
21 Amiruddin, Penghantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) cet ke-6, 32. 
22 Consuelo G Sevilla, Pengantar Metodologi Penelitian, cet. I, (Jakarta : UI Press, 1993), 37. 
23 Sunggono Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 125-126 
24Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004),  90-91. 
25 Sutrisno Hadi, Metode Research I, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995),  42. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan 

sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka 

logika penyusunan yang penulis gunakan.  

Bab I penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat 

judul skripsi ini, yakni terjaminnya kehalalan suatu produk adalah hal penting dalam Islam. Jaminan 

produk halal yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

yang telah diresmikan pemerintah guna memberikan jaminan bagi tiap produk barang dan jasa yang 

dikonsumsi terjamin kehalalannya, serta mempermudah izin usaha atau investasi, mempermudah 

pengajuan sertifikasi halal dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Hal ini riskan 

menjadikan pengajuan izin sertifikasi halal hanya dijadikan formalitas saja dan akan merugikan 

orang lain. Maka rumusan masalah yang penulis akan teliti adalah bagaimana pengaturan produk 

halal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta bagaimana 

pengaturan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau 

dari Perspektif Fiqh Siyasah.    

Bab II penulis menyajikan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk 

persoalan dari masalah yang penulis angkat, yaitu Produk halal dalam islam, kriteria produk halal, 

sertifikasi produk halal, dasar hukum produk halal, masa berlaku sertifikasi produk halal, prosedur 

pengajuan sertifikasi produk halal, penyelenggara jaminan produk halal, Fiqh Siyasah 

Tanfidziniyyah.    

Bab III penulis menyajikan data-data yang berhasil peneliti temukan, yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Sejarah dan Perkembangan Produk Halal di Indonesia. 

Bab IV penulis melakukan analisis mengenai data-data yang telah penulis temukan baik 

dalam mekanisme yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja maupun dalam perspektif Fiqh Siyasah. 

Bab V penulis melakukan penarikan kesimpulan dan mengajukan rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab I hingga bab IV, sampailah pada 

kesimpulan dari skripsi dengan judul ―Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

Pada Jaminan Produk Halal  Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah‖. Adapun kesimpulan yang peneliti 

peroleh sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster jaminan produk halal, 

dijalankan dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta 

meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. 

Lahirnya undang-undang ini didasari pada prinsip-prinsip tata negara yang memberikan 

perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. 

Peraturan tentang Jaminan Produk Halal direvisi agar perizinan usaha menjadi mudah dan cepat, 

sebab hal ini menjadi syarat utama agar peningkatan laju ekonomi semakin tinggi. Pengaturan 

kewenangan penerbitan sertifikat produk halal setelah dibentuknya BPJPH menjadi kewenangan 

BPJPH. Proses sertifikasi yang dikelola BPJPH memangkas waktu perizinan, waktu proses 

sertifikasi yang semula 97 hari dipangkas menjadi 21 hari kerja. Oleh karena itu, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster jaminan produk halal adalah undang-undang 

yang berupaya menghilangkan kendala kendala perizinan sertifikasi halal yang efisien. 

2. Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada 

jaminan produk halal dibuat sebagai hadirnya negara untuk memberikan jaminan dan 

menghilangkan kemungkaran sebagai akibat tidak tersedianya pangan yang halal dan baik.  

Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memerintahkan umat muslim mengkonsumsi setiap 

produk yang terjamin kehalalannya. Meskipun pemberian  sertifikasi dipermudah dan waktu proses 

sertifikasi yang dipersingkat namun secara substansi pemberian sertifikasi halal pada suatu produk 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tetap melewati 

tahap uji kehalalan yang ketat melalui auditor halal. Selain itu, penyediaan lapangan kerja melalui 

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini adalah suatu kebijakan pemerintah guna 

mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan di 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

B. Rekomendasi 

Penulis memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak 

langsung dengan masalah dari judul skripsi yang penulis angkat antara lain, sebagai berikut:  

1. Penulis merekomendasikan agar penyelenggara jaminan produk halal dapat menyesuaikan diri 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja agar keseluruhan tujuan yang 

berkaitan dengan penerbitan sertifikat jaminan produk halal yang telah diatur dalam Undang- 

undang ini dapat diterapkan secara efisien. 

2. Merekomendasikan kepada pemerintah bahwa perlunya peraturan pelaksana dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan segera, di tengah persaingan perekonomian 

global yang semakin kompetitif dalam menyaring dan menciptakan iklim investasi yang 

bersahabat, efektif dan efisien.  

3. Penulis merekomendasikan agar kementerian/lembaga terkait diharapkan dapat bekerjasama 

dengan Kementerian Agama dalam penyusunan peraturan turunan sehingga tercipta harmonisasi 

yang mendukung implementasi jaminan produk halal di Indonesia serta kepada masyarakat 

muslim Indonesia, diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung proses penyelenggaraan 

Jaminan Produk Halal. 
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