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Yth. Ketua Rektor UNDIP;

Yth. Dr. Widayat, Ketua konsorsium;

Yth. Drs. Suratmono, MP, Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Yth. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag, LPPOM MUI Jawa Tengah;

Yth. Dr. Anton Apriyantono (Menteri Pertanian Periode 2004-2009);

Yth. Prof. Dr. Abdullah, Pusat Kajian Halal Undip;

Yth. Prof. (Assoc) Dr. Alina Abd Rohim (Malaysia);

Yth. Panitia Seminar Safety dan Halal 2016; serta

Yth. Para pemakalah, tamu undangan, perwakilan instansi dan peserta sekalian 

yang kami banggakan.

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera

Bapak dan Ibu yang berbahagia  

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas

rahmat  dan  karunia-Nya  kita  diberi  kesempatan  untuk  berkumpul  dalam  acara

Seminar Safety dan Halal 2016 yang diselenggarakan oleh Konsorsium Halal Jawa

Tengah.

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan  sambutan yang secara  garis

besar berisikan tentang profil perdagangan global, perdagangan intra-ASEAN, pasar

produk halal dan overview UU No. 33 Tahun 2014  tentang Jaminan Produk Halal.
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Hadirin Sekalian yang Terhormat,

Pada  tahun  2016,  perkembangan  perdagangan  global  diperkirakan  masih  tetap

sama seperti periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,8%. China menjadi negara

dengan  surplus  perdagangan  terbesar  di  dunia,  sementara  AS  menjadi  negara

dengan defisit terbesar. Sedangkan, Indonesia kembali mengalami surplus neraca

perdagangan pada tahun 2015 menjadi sebesar 25,2 Milyar USD setelah 3 tahun

mengalami defisit pada periode 2012-2014.

Amerika  Serikat  merupakan negara  tujuan ekspor  non migas Indonesia  terbesar

dengan trend peningkatan ekspor 0,7% per tahun selama 5 tahun terakhir. Beberapa

negara  mitra  dagang  utama  yang  memiliki  trend  peningkatan  ekspor  adalah

Philipina, Australia, Vietnam, Saudi Arabia, Pakistan, dan Uni Arab Emirates.

Dari  sisi  komoditi  ekspor, CPO dan Batubara merupakan komoditi  ekspor  utama

Indonesia.  Sedangkan produk perhiasan, otomotif, alas kaki dan TPT mengalami

kenaikan ekspor yang signifikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Perdagangan  global  yang  pesat  dapat  memberikan  manfaat  bagi  suatu  negara,

namun juga dapat memberikan dampak negatif seperti  terancamnya industri lokal

karena  kalah  bersaing  dengan  produk  impor.  Oleh  karenanya  pemerintah  perlu

menetapkan peraturan-peraturan yang dapat melindungi industri dalam negeri serta

meningkatkan  daya  saing  produk.  Sebagai  contoh,  pemerintah  menetapkan

larangan ekspor bahan mentah komoditas tertentu seperti rotan untuk mendorong

industri lokal dalam menghasilkan barang jadi yang lebih memiliki nilai tambah. 

Hadirin Sekalian yang Terhormat,

Untuk perdagangan di tingkat ASEAN, pangsa perdagangan intra-ASEAN masih di

bawah 25% dari total  perdagangan negara-negara ASEAN dengan negara lain di

luar ASEAN. Sementara share perdagangan Indonesia dalam pasar ASEAN sebesar

25,6%.  Dalam hal  kemudahan  menjalankan  bisnis,  Singapura  tercatat  berada  di

peringkat pertama, sementara Myanmar jauh tertinggal di peringkat 177. Indonesia

sendiri berada di peringkat 114.
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Telah  disampaikan  tentang  gambaran  perkembangan  perdagangan  dan  ekonomi

dunia, serta bagaimana peran perdagangan Indonesia di tingkat ASEAN. Salah satu

faktor  di  dalam  perdagangan  adalah  peluang  pasar  yang  harus  dikembangkan

dengan salah satunya adalah peluang pasar produk halal.  

Peluang  pasar  produk  halal  diperkirakan  terus  meningkat  seiring  dengan

meningkatnya  jumlah  populasi  muslim  di  dunia.  Pada  tahun  2010,  Indonesia,

Pakistan dan India menjadi  negara dengan jumlah muslim terbesar di  dunia dan

diperkirakan akan tetap menjadi negara berpenduduk muslim terbesar pada tahun

2030. Potensi pasar untuk produk halal terbesar berada di kawasan Asia Pasific dan

Timur Tengah-Afrika Utara yang memiliki persentasi populasi muslim terbesar dunia

pada 62,1% dan 19,9% pada 2010. Kedua kawasan ini pun diprediksi tetap menjadi

dua kawasan dengan populasi muslim terbesar pada tahun 2030. Pasar domestik

juga memiliki  potensi  besar  untuk produk dari  industri  halal  mengingat Indonesia

adalah negara  berpenduduk muslim terbesar di  dunia pada 2010 dan diprediksi

menjadi negara berpenduduk muslim ke dua terbesar pada tahun 2030.

Karena  Indonesia  adalah  pasar  produk  halal  yang  besar  maka  perlu  adanya

pengaturan yang terkait dengan jaminan mutu halal.

Hadirin Sekalian yang Terhormat

Terbitnya  UU No.  33  Tahun 2014  tentang Jaminan Produk Halal  adalah payung

hukum untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Undang-

Undang  ini  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  konsumen  khususnya

yang beragama islam untuk dapat membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang

aman dan sesuai dengan syariat islam. Demikian juga dengan hadirnya Undang-

Undang ini dapat memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan

nilai tambah barang yang diproduksi sekaligus merupakan kewajiban untuk mentaati

dalam memproduksi barang yang sesuai dengan syariat islam.

Ruang Lingkup jaminan produk halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 ini tidak hanya

terbatas pada makanan dan minuman saja tetapi ruang lingkupnya meliputi  Barang

dan/atau  jasa  yang  terkait  dengan  makanan,  minuman,  obat,  kosmetik,  produk

kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai,

digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
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Hal-hal yang diatur dalam  UU No. 33 secara garis besar berisi pengaturan tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal

(LPH),  Bahan  dan  Proses  Produk  Halal,  Sertifikasi,  Label  Halal,  Kerjasama

Internasional, Pengawasan dan Peran Masyarakat.

Untuk penyelenggaraan JPH dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH)  yang  berkedudukan di  bawah dan bertanggung  jawab  kepada  Menteri

Agama.

Ketentuan  yang  utama  dari  Undang  Undang  ini  yang  harus  diperhatikan  dan

didukung oleh stakeholder adalah :

a. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

bersertifikat halal, dimana ketentuan ini akan  mulai berlaku mulai tahun 2019

dan akan ditetapkan secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah.

b. Dalam  menyelenggarakan  JPH,  BPJPH  bekerjasama  dengan kementerian

dan/atau lembaga terkait; Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan Majelis Ulama

Indonesia (MUI), yang  dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian

dan/atau lembaga terkait.

Mekanisme sertifikasi halal  berdasarkan  UU No. 33 Tahun 2014  adalah  mengatur

tata  cara  permohonan  memperoleh  sertifikat  halal  dengan  diajukan  oleh  pelaku

usaha kepada BPJPH. Pemeriksaan dan Pengujian produk halal akan dilakukan

oleh LPH. Selanjutnya, MUI akan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk

yang menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

Terkait  dengan  akreditasi  dan  sertifikasi  halal,  Komite  Akreditasi  Nasional  (KAN)

telah mempunyai skema akreditasi dan sertifikasi untuk LPH dan laboratorium uji.

Skema ini dikembangkan berdasarkan fatwa MUI dan mengacu pada skema khusus

halal dari SMIIC (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries).
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Hadirin yang kami Hormati,

Sebagaimana  diamanatkan  dalam  dalam  UU  No.  33  Tahun  2014  bahwa

penyelenggaraan jaminan produk halal, perlu adanya kerjasama sinerjitas dengan

stakeholder,  dalam  hal  ini  Kementerian  Perdagangan  siap  bekerjasama  untuk

mendukung  pelaksanaan Undang-Undang tersebut dengan perangkat hukum yang

ada. 

Salah  satu  bentuk  kerjasama  tersebut  dapat  dilaksanakan  melalui  kegiatan

pengawasan  barang  beredar  dimana  Kementerian  Perdagangan  saat  ini  selalu

melibatkan Instansi terkait dalam Tim Terpadu, sehingga hal ini juga dapat dilakukan

untuk  mendukung  pengawasan  Produk  Jaminan  Halal.  Untuk  itu  peraturan-

peraturan  pelaksanaan dari Undang-Undang ini kiranya dapat segera diselesaikan.

Pada acara Seminar Safety dan Halal 2016, saya harap dapat menjadi sarana untuk

berdiskusi,  menyampaikan  ide  atau  pendapat,  yang  pada  akhirnya  mampu

memberikan  manfaat  dalam  meningkatkan  daya  saing,  terciptanya  usaha  yang

sehat, terjaminnya perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan

konsumen dan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia. Saya

juga  mengharapkan  bahwa  forum  ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  dasar

pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait jaminan produk halal.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, 2 Juni 2016

Direktur Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

SYAHRUL MAMMA
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