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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 67/PUU-XX/2022 

“Konstitusionalitas Sertifikat Produk Halal dalam  

Undang-Undang tentang Cipta Kerja” 

 

I. PEMOHON 

 1. Ainur Rofiq, S.Ag, M.Pd., Ir. Haji Achmad Mutohar, M.BA, MM, dan Muhamad Yusuf 

sebagai: Pemohon I. 

2. Dr. Mohamad Dahlan Moga, S.H, M.H., Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M, 

M.Sc., dan Dr. Safril Sofwan Sanib, S.H, M.Kn, sebagai Pemohon II. 

3. Dr. H.Khoirul Umam,S,Ag, M.Pdi., dan Laily Irmayanti, sebagai Pemohon III. 

4. Adib Mustofa dan Tina Rumiati sebagai Pemohon IV. 

5. Mas’ud, dan Nur Syafiqoh sebagai Pemohon V.- 

6. Dr. Oheo Kaimuddin Haris,S.H., LL.M, M.Sc, sebagai: Pemohon VI.- 

7. Dr. Mohamad Mukhrojin, S.H., S.Pdi, M.Si, sebagai: Pemohon VII.- 

8. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., sebagai: Pemohon VIII.- 

9. Ir. H. Mohammad Aminudin Dahlan sebagai: Pemohon IX.- 

10. Raden Mas Djoko Pikukuh Gunadi Hardjo Kusumo sebagai: Pemohon X. 

11. Muhammad Afrizal Firmansyah, sebagai: Pemohon XI. 

12. Saptos Yonara,S.E, sebagai: Pemohon XII. 

13. Bambang Asmaradjati sebagai: Pemohon XIII. 

14. Nailul Khuril Aini, sebagai: Pemohon XIV.- 

15. Hj. Kesih Sukaesih, sebagai: Pemohon XV.- 

16. Fatimatul Fauziah sebagai: Pemohon XVI.- 

17. Yuyun Roikhatul Jannah sebagai: Pemohon XVII.- 

18. Fida Nisrina Iftinani sebagai: Pemohon XVIII.- 

19. Lutfinida Kurniawati sebagai: Pemohon XIX.- 

20. Muhammad Ardian Ferdiansyah sebagai: Pemohon XX.- 

21. Nodiva Yosi sebagai: Pemohon XXI.- 

22. Sigit Pramono sebagai: Pemohon XXII.- 

23. Bambang Miswanto,S.E. sebagai: Pemohon XXIII.- 

Kuasa Hukum: 

Dr. HM. Anwar Rachman, S.H, M.H.,  dkk, pada kantor Hukum Anwar Rachman & 

Rekan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Mei 2022. Selanjutnya disebut 

sebagai para Pemohon; 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Permohonan Pengujian Formil [sic!] dan Materill Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) Jo Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 
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III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 

menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan 

Umum”;  

2. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-

Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk:  

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;  

c. memutus pembubaran partai politik;  

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

3. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang dimaksud, 

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil maupun materiil 

dan terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil terhadap 

Undang-undang, diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang 

menyatakan: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian 

formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di 

dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara 

pembentukan peraturan perundang-undangan”.  

4. Bahwa dengan demikian, obyek pengujian yang dimohonkan oleh para Pemohon 

masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 

51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan 

Kehakiman. 

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas berkenaan dengan yurisdiksi 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi 

berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas UU 33/2014 Jo UU 

11/2020 terhadap UUD 1945. 

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, bahwa yang dapat mengajukan 

permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap 

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 

dirugikan oleh berlakunya suatu UU, yaitu: 
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a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama); 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang;  

c. Badan hukum publik atau privat; atau  

d. Lembaga negara. 

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 

tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 

serta putusan-putusan lainnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak 

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, 

yaitu:  

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945; 

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 

akan terjadi;  

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan 

berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.  

3. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas sebagaimana Putusan 

Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan: “Perorangan WNI, terutama 

pembayar pajak vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003, berbagai asosiasi dan 

NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, 

badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah 

dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik 

formil maupun materiil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945“.   

4. Bahwa UU a quo tidak dapat memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya 

dan kepercayaanya serta memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan 

produk yang dikonsumsi dimaksud karena norma-norma hukum dalam kedua UU a 

quo tidak sesuai dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang Pemohon 

berikan kepada mahasiswa saat mengajar di kampus, sehingga dengan demikian 

Para Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan 

kepastian hukum dan keadilan dalam upaya mempersiapkan generasi muda 

penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas.-  

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian para Pemohon 

semuanya telah mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan pengujian 

undang-undang ini karena para Pemohon menganggap hak para Pemohon 
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dirugikan oleh berlakunya UU 33/2014 dan UU 11/2020 yakni adanya potensi produk 

halal yang beredar dimasyarakat diragukan kehalalannya karena sertifikat halalnya 

diterbitkan oleh Lembaga yang secara hukum tidak berwenang untuk menerbitkan 

sertifikat halal, menetapkan kehalalan produk dan tidak pernah memeriksa dan 

menguji kehalalan produk dimaksud serta tanpa fatwa halal dari Lembaga yang 

mempunyai kompetensi menyatakan kehalalan secara syar’i yakni Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan dampak sampingan yang ditimbukannya adalah menurunnya 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal sehingga masyakarat abai 

terhadap kehalalan produk serta membanjirnya produk-produk impor yang dapat 

mematikan usaha mikro kecil. 

6. Bahwa dengan diberlakukannya UU 33/2014 Jo UU 11/2020 pada UU a quo, akan 

timbul potensi:  

a. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal yang ada dan atau 

setidak-tidaknya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat 

halal karena sertifikat halal a quo diterbitkan oleh Lembaga yang tidak 

berwenang dan tidak terlibat dalam proses pemeriksaan dan pengujian 

kehalalan produk, apalagi untuk perpanjangan sertifikat halal tanpa pemeriksaan 

/pengujian dan fatwa halal MUI. 

b. Terjadinya intervensi politik karena BPJPH tidak professional dan tidak 

independent dan hal ini dikarenakan BPJPH secara struktural dibawah 

Kementerian Agama dan jabatan Menteri Agama adalah jabatan politik dan hal 

ini berakibat produk Indonesia akan tertolak di luar negeri. 

c. Dapat mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat yang selama ini telah 

hidup dengan baik dan tentram terutama pelaku usaha mikro kecil dan 

menengah akan terancam gulung tikar karena banjirnya produk dari produsen 

besar dan juga produk-produk dari luar negeri. 

7. Bahwa dengan demikian keberadaan UU 33/2014 dan UU 11/2020 dimaksud, lebih 

banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya sehingga tidaklah berlebihan apabila 

para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencabut pasal-pasal 

dalam kedua Undang-Undang a quo yang diajukan permohonan pengujian oleh para 

Pemohon dimaksud dan menyatakan pasal-pasal a quo dicabut serta dinyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Pengujian Formil [sic!] dan Materiil UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo 

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja: 

1. Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014  

“Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri” dan dalam hal ini adalah Menteri Agama Republik 

Indonesia”. 
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2. Pasal 6 UU 33/2014 

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: 

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; 

c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; 

d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; 

e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 

f. melakukan akreditasi terhadap LPH; 

g. melakukan registrasi Auditor Halal; 

h. melakukan pengawasan terhadap JPH; 

i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 

j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang 

penyelenggaraan JPH. 

3. Pasal 29 ayat (1) UU 33/ 2014 Jo Pasal 29 ayat (1) UU 11/2020 

“Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis 

kepada BPJPH” dan dalam 29 UU Cipta Kerja diubah sehingga 

berbunyi:”Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku Usaha kepada 

BPJPH” yakni kata “tertulis” dihapus. 

4. Pasal 35 UU 33/2014 

“Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan 

oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan 

kehalalan Produk diterima dari MUI”. 

5. Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 33/2014 Jo Pasal 42 UU 11/2020  

(1)  Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh 

BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. 

(2)  Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan 

mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

6. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 33/2014 Jo Pasal 48 UU 11/2020  

(1)  Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan 

barang dari peredaran. 

(2)  Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 

1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) 

(2)  “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 
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2. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) 

(1) ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum” 

(2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 

3. Pasal 28C ayat (2) 

”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 

negaranya” 

4. Pasal 28H ayat (1) 

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”  

5. Pasal 28I ayat (4) 

”Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 

 

VI. ALASAN PERMOHONAN  

A. PENGUJIAN FORMIL:  
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: 

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan 

undang-undang dasar” dan selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 

UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang”. 

2. Bahwa uji formil merupakan instrumen hukum untuk menjaga agar prosedur 

pembentukan undang-undang tidak dilakukan dengan kehendak bebas para 

pembentuknya sehingga melalui mekanisme ini publik mendapatkan jaminan 

bahwa UU yang dilahirkan berlangsung secara akuntabel, partisipatif, dan 

transparan serta dilaksanakan secara cermat dan hati-hati karena menyangkut 

kepentingan bernegara dan berbangsa yang multi etnis, agama, suku dan profesi 

serta ekonomi. 

3. Bahwa penunjukan Pasal 48 dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

pada PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang PBJPH tersebut tidak akurat dan kabur 

(obscur), karena dalam UU Cipta Kerja a quo ada beberapa Pasal 48 yang terbagi 

dalam berbagai kluster dan akibat penyebutan dan penunjukan rujukan yang 

salah/kabur tersebut adalah akibat dari Undang-Undang yang salah yang tidak 

memberikan kepastian hukum, maka peraturan perundangan berupa Peraturan 

Pemerintah yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja a quo menjadi batal dan 

atau setidak-tidak cacat hukum dan untuk itu harus segera dicabut dan dibatalkan.- 

4. Bahwa oleh karena UU tentang Cipta Kerja a quo telah dinyatakan batal bersyarat 

berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 

Nopember 2021, namun putusan a quo tidak ditaati, maka para Pemohon mohon 

agar Mahkamah Konstitusi mempertegas amar putusan a quo yakni menyatakan 

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf
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batal secara permanen UU Cipta Kerja a quo karena UU a quo bertentangan 

dengan konstitusi negara RI yakni Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan: (1) bahwa 

Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan (3) Negara Indonesia 

adalah negara hukum dan Pasal 22A UUD1945 menyatakan bahwa ketentuan 

lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-

undang serta Pasal 28D (1) dan (2) UUD1945, yang menyatakan:  

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

B. PENGUJIAN MATERIIL: 

a. Kedudukan Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH):  

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 yang berbunyi: “Untuk 

melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri“ dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU JPH yang dimaksud 

dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di 

bidang agama.     

2. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan: "Untuk 

melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri adalah bertentangan dengan konstitusi yakni bertentangan dengan 

ketentuan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia 

adalah negara hukum dan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan dengan 

tegas bahwa: “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” 

Jo Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur masalah agama yakni 

nomenklatur Kementeriannya disebutkan dalam UUD 1945 dan urusan 

pemerintahan yang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 yakni bidang tugas 

pokok dan kewenangan serta fungsi Kementerian Agama telah disebut dan 

ditetapkan dalam konstitusi negara yakni bidang agama dan tugas, fungsi dan 

kewenangan BPJPH bukan bidang agama dan unit kerja BPJPH juga tidak ada 

yang berkaitan dengan agama. 

3. Bahwa selain itu, kewenangan BPJPH yang mengatur semua proses sertifikasi 

produk halal mulai dari pengaturan pembuatan /perumusan standar kehalalan 

produk, pembinaan, pengawasan, penerbitan sertifikat, pencabutan 

sertifikat/pencabutan label halal di monopoli oleh BPJPH dan tidak ada pemisahan 

antara lembaga mana yang tugas pokok dan fungsinya berwenang untuk 

menyusun dan merumuskan standardisasi produk halal, akreditasi terhadap 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sertifikasi produk halal serta Lembaga apa 

yang sebagai pengawas LPH, yakni kesemua tupoksi dimaksud berada pada satu 

Lembaga BPJPH dan tata kelola pemerintahan model ini sangat berpotensi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelanggara_Jaminan_Produk_Halal
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terjadinya pelanggaran karena tidak ada pemisahan tugas pokok dan fungsi serta 

pengawasan pada Lembaga dimaksud yang kredibel dan independen karena 

tumpang tindihnya tugas, pokok, dan fungsi dimaksud. 

4. Bahwa dengan demikian, terbukti Lembaga BPJPH tidak memenuhi syarat 

sebagai Lembaga professional, independent dan akuntabel di bidang 

standardisasi, akreditasi dan sertifikasi kehalalan produk sehingga dengan 

demikian, pengaturan kewenangan BPJPH dalam Pasal 6 UU 33/2014 dimaksud 

bertentangan dengan konstitusi Pasal 1 UUD 1945 ayat (2) Kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dan ayat (3) Negara 

Indonesia adalah negara hukum, sehingga dengan demikian semua Tata Kelola 

Pemerintahan di Indonesia ini harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan 

kekuasaan.  

5. Bahwa dengan demikian, proses sertifikasi halal yang dilaksanakan BPJPH 

sebagaimana terurai diatas panjang dan birokratis serta lebih menitik beratkan 

pada kebenaran formil suatu sertifikat halal (kebenaran diatas kertas), namun 

mengabaikan kebenaran materiil dan atau kebenaran hakiki sertifikat halal 

sehingga produk tersebut halal secara formil, namun secara materill/hakiki 

(halalan thoyyiban) diragukan karena BPJPH tidak pernah melakukan 

pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dan komprehensif terhadap produk 

yang diterbitkan sertifikat halal BPJPH dimaksud apalagi untuk perpanjangan 

sertifikat, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa pemeriksaan/pengujian 

dan tanpa fatwa halal dari MUI. 

6. Bahwa proses penerbitan sertifikat halal berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) 

UU 33/2014 dinyatakan: “Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha 

secara tertulis kepada BPJPH” dan dalam 29 UU Cipta Kerja diubah sehingga 

berbunyi: ”Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku Usaha kepada 

BPJPH” yakni kata “tertulis” dihapus. Selanjutnya Pasal 30 UU 11/2020 

menyatakan bahwa BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan 

dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha 

dan selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa LPH menyerahkan hasil 

pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan 

BPJPH dan ayat (2): Dalam hal hasil BPJPH dan/atau pengujian kehalalan produk 

tidak sesuai dengan standar yang dimiliki BPJPH, BPJPH  menyampaikan 

pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa. 

7. Bahwa norma Pasal 35 UU 33/2014 Jo Pasal 35 UU 11/2020 yang mengatur 

standardidasi produk halal dimaksud harus dicabut dan dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan konstitusi 

Pasal 28D UUD 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara 

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Pasal 27 

UUD 1945 dinyatakan: (1) Segala warga negara bersamaan dengan 
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kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu.  (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta Pasal 34 (3) UUD 1945: Negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak, karena sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH tidak 

memberikan jaminan kepastian hukum bagi umat Islam atas kehalalan suatu 

produk. 

8. Bahwa selanjutnya Pasal 42 ayat (2) UU 33/2014  berbunyi: “Sertifikat Halal wajib 

diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal 

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir”, 

sedangkan dalam UU 11/2020 terdapat perubahan di ayat (2), yakni sebelumnya 

tertulis Pembaruan berubah menjadi Perpanjangan, sehingga  konsekuensi dari 

perubahan klausul tersebut adalah munculnya ayat baru yakni ayat (3) sehingga 

Pasal 42 (2) UU 33/2014 berbunyi; “Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku 

Usaha dengan mengajukan  perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir”. Selanjutnya ayat (3) 

berbunyi: ”Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi 

halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan 

perpanjangan sertifikat halal.” 

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU 33/2014 yang berbunyi: Pelaku 

Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran, 

namun pasal 48 UU JPH tersebut sesuai ketentuan Pasal 48 UU Cipta Kerja frasa 

“berupa penarikan barang dari peredaran” tersebut dihapus dan atau dihilangkan 

sehingga bunyi Pasal tersebut berubah menjadi: “Pelaku Usaha yang tidak 

melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai 

sanksi administratif “.  

VII. PETITUM 

1. Menerima seluruh permohonan para Pemohon; 

2. Menyatakan:  

a. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 

b. Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,  

c. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo 

Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  

d. Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,  

e. Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo 

Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,  

f. Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran 

Negara RI Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604) 

Jo Pasal 48 UU  Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN RI Tahun 2020 

Nomor 245, TLN RI Nomor 6573),  

Dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=0&q=uu%20cipta%20kerja&rs=1847&re=2020
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3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

Atau,  

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono). 


