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ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui  peranan dan kewenngan MUI khususnya 
dalam penentuan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal setelah terbitnya 
Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini 
merupakan penelitian Hukum Empirik dengan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data skunder, selajutnya data dianalisis deskriptif. Hasilnya peranan MUI 
akan diambil alih oleh BPJPH, yang diambil alih hanya administrasi dan audit akan 
tetapi untuk sertifikasi halal masih menjadi kewenagan MUI.

Kata kunci : penentuan sertifikasi halal adalah hak MUI.

URGENCY OF THE IMPLEMENTING THE HALAL CERTIFICATION OF 
THE HOUSE OF ULAMA INDONESIA (MUI) TOWARDS UMKM 

PRODUCT ( STUDY IN THE MATARAM CITY)

ABSTRACT

This study to determine the role and authority of the MUI, especially in the 
determination of halal certification and the issuance of halal certificate after the 
issuance of Act number 33 year 2014 about halal product assurance. This research is 
an empirical legal research with the approach of legislation and sociological 
approach. The type of data used in this study are primary data and secondary data, 
then the data were analyzed the descriptively. The result of role will be taken over by 
BPJPH, it foreclosed only interm of administrative and audit, but it still belongs to the 
certification halal authority of MUI. 

Keyword : Determination is a right MUI halal certification.
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I. PENDAHULUAN

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar yaitu 207.175.708  dari total 

jumlah penduduk 237.641.326 jiwa atau 87,18 % 1  wajar jika pangan halal 

menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Hal ini senada 

dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama dibidang 

pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan bahan baku dalam pengolahan 

pangan menjadi sangat bervariasi. Perkembangan penggunaan bahan baku ini 

didorong oleh kebutuhan akan bahan baku dengan sifat-sifat tertentu yang 

diinginkan dengan harga yang murah.

Perkembangan usaha jasa kuliner khususnya produk makanan dan 

minuman juga pesat berkembang termasuk dikota Mataram. Oleh karena itu 

pemerintah semakin gencar mengembangkan sistem UMKM (usaha mikro kecil 

dan menengah) untuk menghadapi MEA 2015. Namun kita banyak melihat dalam 

kenyataanya penjualan usaha kuliner khususnya pedagang kaki lima (UMKM) 

menjajakan makanan dan minuman dengan mencantumkan label halal akan tetapi 

belum memiliki sertifikasi halal.

Jaminan produk halal dalam kurun waktu terakhir ini juga, merupakan isu 

yang hangat diperbicangkan di kalangan masyarakat seperti halnya pelaku usaha, 

pemerintah, akademisi, praktisi, mahasiswa. Sejak disahkannya Undang-Undang 

No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal membawa angin segar 

                                                          
1  Data BPS Tahun 2010 (https://bps.go.id)
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khususnya bagi para konsumen muslim. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 33 

Tahun 2014 dinyatakan “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan 

diwilayah Indonesia wajib bersetifikat halal” ini berarti pemerintah telah 

menunjukan kepedulianya terhadap konsumen muslim. 

Disinilah peran MUI sangat dibutuhkan terutama dalam penentuan 

kehalalan produk yang beredar di masyarakat khususnya di Kota Mataram melalui 

sertifikat halalnya, karena kita tahu jumlah penduduk muslim di Kota Mataram 

yaitu 357.543 dari total jumlah penduduk 499.113 jiwa.2 Selain itu data jumlah 

UMKM di Kota Mataram cukup banyak yaitu berjumlah 71 UMKM data ini di 

akumulasi dari 2 Dinas yaitu 53 UMKM dari data Dinas Koperasi Provinsi NTB, 

dan 18 UMKM ini merupakan data dari Dinas Perindag Provinsi NTB.3

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang berkenaan 

dengan uraian tersebut adalah : 1. Bagaimana urgensi sertifikasi halal MUI pada 

UMKM guna menjamin hak-hak konsumen Muslim, dan kepentingan beberapa 

pihak. 2. Bagaimana penerapan sertifikasi halal MUI pada UMKM setelah 

terbitinya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di 

Kota Mataram . Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui sejauh mana urgensi 

sertifikasi halal MUI pada UMKM dalam usaha menjamin hak-hak konsumen 

Muslim, dan kepentingan  beberapa pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha 

                                                          
2  BPS. Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2015,  Mataram: BPS Kota Mataram,  2015. Hlm 

198.
3 Pemkot Mataram, Data UMKM, http://mataramkota.go.id
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itu sendiri. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi halal MUI 

khususnya pada UMKM di Kota Mataram, setelah terbitnya Undang-Undang No 

33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Manfaat Penelitian : a. Manfaat 

Akademis : Salah satu  persyaratan dalam mencapai strata satu (S-1) program 

ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Mataram. b. Secara Teoritis : Dapat

memberikan pemahaman dan sikap kritis pada usaha baik bersifat makro maupun 

usaha mikro, serta mengetahui bagaimana urgensi dari sertifikasi halal MUI. c. 

Secara Praktis : Dapat menjadi masukan bagi para pembaca, mahasiswa ataupun 

sebagai bahan kajian baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan secara 

khusus para pelaku usaha, baik itu usaha makro maupun usaha mikro guna 

terciptanya usaha yang baik dan jujur sebagai rangka perlindungan terhadap 

konsumen yang secara khusus konsumen muslim, karena kita tahu mayoritas 

penduduk kita di Indonesia adalah muslim begitupun di provinsi NTB ini. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang 

menganalisis data yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan serta 

melakukan wawancara. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah : a. 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aprroach). b. Pendekatan Sosiologis. 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dan lapangan. Jenis 

data yang digunakan yaitu: a. Data primer. b. Data skunder yang terdiri dari : 1). 

Bahan Hukum Primer. 2). Bahan Hukum Sekunder. 3). Bahan Hukum Tersier.

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan adalah a. Studi Dokumentasi, 

yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji data 
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kepustakaan yang terdiri dari  peraturan perundang-undangan, literature-literatur, 

serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

b. Interview/Wawancara, yaitu dimana peneliti melakukan Tanya jawab dengan 

para pelaku usaha khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menenggah, 

konsumen, dan MUI selaku pemberi fatwa halal dan sertifikat halal. c. Observasi, 

yaitu peneliti mengamati praktek penggunan label halal pada para pelaku usaha 

khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan cara mendatangi 

pelaku usaha tersebut. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

yaitu menguraikan tulisan berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-

keadaan atau suatu peristiwa-peristiwa yang merupakan suatu objek pembahasan 

dan menyusunya dalam susunan yang teratur (sistematis).
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II. PEMBAHASAN

Urgensi Sertifikasi Halal MUI pada UMKM di Kota Mataram; Tujuan 

sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam 

hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan 

layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan 

sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh 

pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa 

instansi terkait. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memeliki beberapa 

urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi 

pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri. Untuk di 

Kota Mataram LPPOM MUI berada di kantor MUI Provinsi tepatnaya di Jalan 

Pejanggik No. 4, Mataram. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan 

pemeriksaan/audit , penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal berdasarkan 

nota kesepakatan MUI dan pemerintah yang kemudian disusul dengan penerbitan 

Keputusan Mentri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001.4

Biaya pendaftaran sertifikat halal khususnya pada UMKM  MUI pusat telah 

menetapkan tarif, termasuk juga kantor MUI Provinsi NTB untuk usaha kecil 

maksimal Rp. 1.500.000.- (tergantung kemampuan dari pemilik usaha), yang 

dimaksud usaha kecil memiliki yaitu kekayaan Rp. 50.0000.000 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tempat dan bangunan dan memiliki penghasilan paling 

                                                          
4  LPPOM MUI, Jurnal Halal Menentramkan Umat, No. 117 Tahun XIX, 2016, Hlm 11
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banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 5 Urgensi bagi pelaku usaha 

sejatinya sertifikat halal akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang 

diperjual belikan khususnya di Kota Mataram karena kita tahu jumlah penduduk 

muslim khususnya dikota Mataram cukup banyak, ini dapat kita lihat dari jumlah 

penduduk muslim di Kota Mataram yang jumlahnya 357.543 dari total jumlah 

penduduk 499.113 jiwa.6 Disisi lain sertifikat halal juga akan menjamin produk 

tersebut benar-benar layak dikonsumsi bagi konsumen secara umum dan khusus 

bagi konsumen muslim di Kota Mataram sendiri. Selain itu pelaku usaha tidak 

perlu risau mengenai kerahasian formula yang terkandung dalam produknya 

karena Undang-Undang ini mengatur kerahasian formula yang tercantum dalan 

informasi yang diserahkan kepada pihak BPJPH. Kerahasian produk  ini terdapat 

pada Pasal 57 UU JPH yang menyatakan :

“Setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak 
menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan 
pealaku usaha sebagaiman dimaksud pada pasal 43 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar,- (dua 
miliar rupiah)”.

Disisi lain UU JPH juga memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang 

telah memiliki sertifikat halal di Pasal 56 menyatakan:

“Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah 

memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf b, dipidana 

                                                          
5 Berdasarkan wawancara dengan ketua LPPOM MUI Provinsi NTB sekaligus Ketua Komisi 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB, Bapak TGH. Drs Mustami’uddin Ibrahim., SH.
6  BPS. Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2015,  Mataram: BPS Kota Mataram,  2015. Hlm 

198.
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dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2 

miliar,- (dua miliar rupiah).7

Urgensi bagi pemerintah, yaitu memberikan bimbingan  pada para pelaku 

usaha dengan bentuk memberikan penyuluhan serta mekanisme permohonan 

sertifikat halal,agar mempermudah pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal 

pada produknya guna memeroleh sertifikat halal. selain itu sertifikat halal juga 

sebagai ajang promosi produk halal di kawasan wisata karena pada tahun ini NTB 

memenangkan 2 (dua) penghargaan internasional dalam ajang World Halal Travel 

Award 2015 di Uni Emirat Arab (UEA). 2 penghargaan tersebut dalam katagori 

world’s best halal tourism destination, dan World’s Best Halal Honeymoon 

Destination.  Oleh sebab itu untuk tahun ini MUI bekerjasama dengan pemerintah 

daerah memberikan bantuan untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis 

dengan syarat yang cukup mudah, bagi usaha rumahan hanya cukup melampirkan 

foto copi No P-IRT dari dinas kesehatan dan untuk rumah makan melampirkan 

laik higene.8

Penerapan Sertifikasi Halal MUI Pada UMKM; Setelah terbitnya Undang-

Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tugas MUI diambil 

alih oleh BPJPH (Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal), yang diambil alih 

adalah sistem administrasi dan audit serta penerbitan sertifikat halal. Sementara 

                                                          
7 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, UU No 33 tahun 2014, LN No. 

295. TLN No. 5604, Pasal   56, 57.
8  Berdasarkan wawancara dengan ketua MUI Provinsi NTB, Bapak Prof. H. Saiful Muslim., 

MM. Tanggal 23 Maret 2016 pukul 11.00 WITA.
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untuk sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan MUI sebagai salah satu 

organisasi Islam di Indonesia. Secara tidak langsung Undang-Undang ini 

mengurangi tugas dan kewenangan MUI. Akan tetapi untuk penentuan fatwa 

(sertifikasi) sebelum dikeluarkanya sertifikat halal oleh BPJPH (Badan 

Penyelengara Jaminan Produk Halal) menjadi tugas dan wewenang MUI sebagai 

lembaga yang tugasnya melindungi hak-hak konsumen muslim. Namun saat ini 

MUI masih memiliki peranan dalam hal penentuan sertifikasi dan pengeluaran 

sertifikat halal karena belum terbentuknya BPJPH itu sendiri.

Selain itu pemberlakuan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal (JPH), secara tidak langsung mengubah prinsip sertifikasi 

halal dari suka rela (voluntary) menjadi wajib (mandatory). Ketentuan mandatory

sertifikasi halal tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang JPH yang menyatakan:

“Produk yang masuk dan, beredar, dan diperdagangkan di wilayah 

Indonesia wajib bersertifikat halal.” Namun bagi pelaku usaha non muslim tidak 

perlu risau karena  pada pasal 26 Undang-Undang JPH terdapat pengecualian:

“Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari 

bahan diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 

dikecualikan dari mengajukan sertifikat halal.”

Mekanisme untuk mengajukan permohonan sertifikat halal sampai 

diterbitkan, adalah sebagai berikut:

a. Mengambil formulir 
b. Mengisi formulir dan melengkapinya dengan lampiran-lampiran yang 

dibutuhkan.



xii

c. Membuat daftar seluruh produk yang dihasilkan dan seluruh bahan yang 
digunakan.

d. Mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI setempat.

Setelah mekanisme pengajuan permohonan selesai pihak LPPOM MUI 

akan melakukan proses auditing :

a. Team dari LPPOM MUI akan memeriksa dokumen dan formulir pengajuan 
sertifikat halal 

b. Bila dianggap cukup maka akan dilakukan pemeriksaan di lokasi produksi 
c. Pemeriksaan berjalan pada saat proses produksi berlangsung 
d. Pemeriksaan meliputi seluruh proses, mulai dari pembelian, penyimpanan 

bahan, proses produksi, administrasi, formula/resep, produk jadi, karyawan dll.
e. Pengambilan sampel untuk dianalisa (jika diperlukan).

Setelah mekanisme audit oleh pihak LPPOM MUI dan Dinas terkait maka 

dilakukan :

a. Hasil pemeriksaan di lapangan akan dilaporkan dalam rapat auditor
b. Jika masih ada kekurangan akan disampaikan kepada pihak perusahaan
c. Jika sudah lengkap akan dibuat laporan hasil pemeriksaan kepada Komisi 

Fatwa MUI
d. Berdasarkan laporan tersebut Komisi Fatwa akan melakukan rapat untuk 

menentukan kehalalan produk yang bersangkutan 
e. Jika tidak ada masalah lagi, maka akan diterbitkan sertifikat halal MUI.
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Bagan Proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir :9

Tidak Tidak

Ya

Ya Produk Berbasis Daging

       

Ya

      

Tidak

     Tidak          Tidak

Ya

Ya Ya

        

Tidak

Perusahaan Ya
LP POM MUI

                                                          
9  Hasan, KN Sofyan, Op. Cit. hlm.225

Pendaftaran/Penyerahan Dokumen Sertifikasi Halal

Pemeriksaan Kecukupan Dokumen

Pembiayaan

Dapat 
diaudit?

Pre Audit 
Memorandum

Lunas
?

Audit

Rapat Auditor

Perlu 
Analisis Lab? Analisis LabPenyerahan 

Dokumen Sertifikasi 
Halal

Mengandu
ng bahan 
haram ?

Persyaratan 
Terpenuhi? 
(status SJH 

A/B)

Audit 
Memorandum

Rapat Komisi Fatwa

Tidak dapat 
disertifikasi

Persyaratan 
Terpenuhi?

Penerbitan Sertifikat Halal



xiv

Table 1. Data LPPOM MUI UMKM yang memiliki sertifikat halal di kota 
mataram.10

No Nama/merk Produk Nama Perusahaan Masa Berlaku
1. Dendeng dan abon Bintang Mas 6 Juli 2017
2. Jajan bangkit Harapan 1 November 2017
3. Rempeyek Hidayah 1 November 2017
4. Pie susu, aneka ras pizza, 

stick keju, castenggel
Kita’s pizza 22 November 2017

5. Keripik nangka UD. Bunga Mekar 22 November 2017

6. Dodol Nangka UD. Bunga Mekar 22 November 2017

7. Café cakra Hotel Grand Legi 
Mataram

22 November 2017

8. Terlampir Hotel Grand Legi 
Mataram

22 November 2017

9. Rumah makan arema Rumah makan 
arema

22 November 2017

10. Bakso H. Anang Bakso H. Anang 22 November 2017

11. Restaurant lesehan taliwang Lesehan taliwang 22 November 2017

12. Restaurant warung kita UD. Warung Kita 22 November 2017

13. RM. Istimewa RM. Istimewa 22 November 2017

14. Restaurant Sangkareang UD. Sangkareang 22 November 2017

15. RM. Dapur Selera RM. Dapur Selera 22 November 2017

16. RM. Ayam Penyet Surabaya 
dan Mie Jogja

CV. Bisa Mandiri 22 November 2017

17. Warung Banjar Warung Banjar 22 November 2017

18. RM. Ramayana RM. Ramayana 22 November 2017

19. De’ bakoel nasi UD. Star 
Cemerlang

22 November 2017

20. Nasi goring dan mie goreng 
Qua-li noodle n rice

CV. Briliant Inti 
Food

22 November 2017

21. Tortilla jagung UD. Mawar 22 November 2017

                                                          
10  LPPOM MUI, Jurnal Halal Menentramkan Umat, No. 117 Tahun XIX, 2016, Hlm 80
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Tabel 2. Data Dinas Koperasi Provinsi NTB UMKM yang mengajukan 
sertifikat halal tanggal 2-4 maret 2016

No Nama Pemilik Nama 
Perusahaan/produk

Masa 
Berlaku

1. Supti Islah Iis brownies -

2. Rustini Nasi kuning -

3. Kartika aziani Bening bestari -

4. Sri suherni UD. Niher mandiri -

5. Mindrawati Gilang mandiri -
6. H. Firmansyah Nasi belut -

7. Dwi jaya Papawi -

8. B. Nurharunah Warung makan -

9. L. Ahmad edi surya Packing ayam 
taliwang

-

10. Kusbandiah Aneka kerupuk dan 
kue kering

-

11. Dwina Bunaya -

12. Turtani p Aq cookie -

13. Ahsanil fitri Abon beragi -

14. Rizal anwar Kerupuk ceker ayam -

1) Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa UMKM dalam melakukan 

sertifikasi halal MUI terdapat beberapa kendala seperti, biaya sertifikasi yang 

mahal, keyakinan produsen bahwa produk makanan yang dibuat halal, 

mekanisme yang terlalu lama dalam memperoleh sertifikat halal, perlindungan 

kerahasian resep pelaku usaha, dan kurangnya sosialisasi dari pihak MUI.

sebenernya MUI sendiri telah melakukan beberapa upaya terkait kendala-kendala 
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yang dialami pelaku usaha yang tidak melakukan sertfikasi halal pada 

produknya, upaya-uaya tersebut antara lain: 1. Sosialisasi, MUI pada dasarnya 

telah melakukan sosialisasi pada beberaa pelaku usaha akan pentingan sertifikasi 

halal pada suatu produknya guna menepis keraguan dari konsumen muslim yang 

akan mengkonsumsi produknya. Disisi lain sertifikasi halal MUI juga akan 

menaikan gengsi dari produk yang diperdagangkan pelaku usaha dipasaran dan 

meningkatkan keamanan dan kenyaman pelaku usaha itu sendiri. 2. Pembinaan, 

beberapa instansi seperti MUI dan beberapa dinas terkait sebelum memberikan 

bantuan dalam pengurusan sertifikat halal terlebih dahulu melakukan pembinaan 

terhadap pelaku usaha mengenai keamanan pangan dan meknisme memperoleh 

sertifikat halal, guna mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat 

halal.11 3. Berbasis IT, Selain sosisalisasi dan pembinaan MUI juga melakukan 

sosialisasi berbasis IT guna mengikuti perkembangan jaman, dan mempermudah 

pelaku usaha dalam memeperoleh sertifikat halal, beberapa jenis trobosan itu 

berupa: 1. Halal Certification Online (CEROL-SS23000), 2. HaLO LPPOM MUI 

/ E-Traning, 3. SMS Info Halal, 4. Autentifkasi Resto Halal via QR Code, 5. 

Verifikasi Halal, 6. Sosial Media. Inilah upaya-upaya yang telah dilakukan MUI 

guna mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal MUI.

                                                          
11  Berdasarkan wawancara dengan  Kepala Seksi Pemasaran Jaringan UMKM Dins 

Koperasi Provinsi NTB, sekaligus Direktur LPPOM MUI NTB, IBU HJ. Rauhun.,SE. 
Tanggal 13 Mei 2016, pukul 09.30 WITA.
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III. PENUTUP

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pada dasarnya urgensi sertifikasi halal menjamin kemanan dan kenyamanan para 

pihak dalam hal ini produsen dan konsumen, selain itu sertifikat halal juga menepis 

keraguan  konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang diperdagangkan dalam hal 

ini konsumen muslim. 

Terbitnya Peraturan baru dalam hal ini Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal BPJPH mengambil alih peranan MUI dalam audit dan 

administrasi dan untuk sertifikasi halal masih menjadi kewenangan MUI.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penyusun dapat 

memberikan saran sebagai berikut: a. Pelaku usaha lebih menyadari pentingya 

sertifikasi halal demi menjamin hak konsumen muslim. B. Terbitnya UU terbaru 

tidak mengambil keseluruhan wewenang MUI karena untuk sertfikasi halal tetap 

merupakan kewenangan MUI bukan BPJPH, dan diharapkan dua lembaga ini saling 

bekerjasama demi kepentingan konsumen muslim
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