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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM LOCAL BRAND KULINER SEBLAK 

INSTAN MOMMY INDO DARI DAMPAK MASYARAKAT EKONOMI 

ASEAN (MEA) 

 

A. Pertumbuhan Industri UKM Kuliner Seblak Instant Mommy Indo 

 

Kuliner seblak Instan Mommy Indo adalah salah satu karya anak 

bangsa Indonesia bernama Lofty berumur 25 tahun dan bertempat tinggal di 

cimahi. Memulai Usahanya Pada Tahun 2012 sebagai pedangan rice bowl 

yang bertempat di jalan Tamansari Bandung tidak membuat ia memiliki 

penghasilan besar. Lalu sang mahasiswa lulusan Universitas Politeknik 

Negeri Bandung itu kemudian mencari ide-ide dan peluang bisnis apakah 

yang sedang booming di kota Bandung ini. 

Pada bulan Desember 2012 dengan bermodalkan 3 Juta rupiah, ia 

memulai sendiri bisnis seblak instan yang ia berinama Mommy Indo dan 

memiliki logo yang sangat unik, yaitu seorang ibu yang gemuk menggunakan 

kacamata dan clemek sebagai logo atau ciri khas dari seblak instan mommy 

Indo karena ia mengingat sosok ibunya. Bertempat di dapur rumah nya, ia 

memulai eksperimen bagaimana mengemas, memasak dan juga memasarkan 

produknya sendiri. 

Selama kurang lebih satu bulan lofty tidak mempekerjakan karyawan 

untuk membantunya, ia lebih suka mengerjakan start up business nya sendiri. 

Dengan berbekal keyakinan serta dorongan keluarga yang sangat kuat 
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akhirnya ia berhasil mengumpulkan omset yang cukup besar dari hasil bisnis 

nya tersebut. Tanpa pikir panjang ia pun mempekerjakan beberapa karyawan 

diantaranya adalah ibu-ibu dan para remaja di lingkungan rumah nya. Ia 

mempekerjakan orang-orang yang berada di lingkungan rumahnya 

dikarenakan ingin meningkatkan perekonomian regional nya terlebih dahulu. 

Hingga sekarang ia sudah mempekerjakan 12 karyawan, diantaranya 10 

perempuan, 2 laki-laki, 3 distributor , 1 admin dan ia memiliki kantor yang 

bertempat di apartemen Gateway Cicadas Bandung. 

Dengan bermodal 3 juta pada tahun 2012, dan kini di tahun 2016 ia 

sudah memiliki omset hingga ratusan juta rupiah dengan profit hampir 100 

juta. Sayangnya ia belum memiliki bentuk perusahaan yang jelas, apakah CV 

atau PT dan belum mendaftarkan HKI pada brand nya tersebut. Hasil dari 

beberapa pertanyaan ketika mewawancarai owner/founder dari seblak instan 

mommy Indo tersebut mejelaskan mengapa ia belum mendaftarkan HKI nya 

tersebut. Ada beberapa kendala mengapa ia belum mendaftarkan HKI nya, 

salah satunya adalah sulitnya mendaftarkan HKI/merek di kawasan Cimahi. 

Sehingga ia selalu mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan Haki nya 

tersebut. Meskipun ia nelum mendaftarkan Haki nya, seblak instan mommy 

Indo pun sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi 

Halal dari Dinas Kesehatan dan MUI pada tahun 2013. Sayangnya ia belum 

mendapatkan BPOM dikarenakan produk harus di standarkan retail besar. 

Selama kurang lebih 4 tahun masa perkembangan bisnisnya tersebut, 

Seblak Instan Mommy Indo kini bisa diperoleh tidak hanya di online saja 
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melainkan di toko swalayan, mini market dan toko oleh-oleh. Dengan harga 

10.000-17.000 rupiah ia menjual produknya hampir di seluruh penjuru pulau 

jawa, dengan dua variant rasa, ada original dan rendang. 

B. Dampak Daripada MEA terhadap perindustrian di Indonesia 

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia 

dapat menstabilkan perekonomian negara menjadi lebih baik.  Salah satu 

contohnya yaitu dengan adanya pasar bebas, barang Indonesia dapat 

memperluas jangkauan ekspor dan impor tanpa ada biaya dan penahanan 

barang terlalu lama di bea cukai. Para investor dapat memperluas ruang 

investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN.  

Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat, 

para tenaga kerja akan semakin meningkatakan tingkat profesionalitas dan 

bakat yang dimilikinya. Para penanam modal dari indonesia semakin jeli 

dalam memilih,dan banyak hal positif lainnya yang dapat di nikmati 

indonesia atas adanya Asean Economic Community 2015 mendatang. 

Kita bangsa Indonesia akan mampu mengahadapi berbagai macam tantangan 

dalam menyambut datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.  

Apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, 

produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan 

kita mampu memanfaatkan kehadiran MEA 2015 untuk menikmati dampak 

positif bagi kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat indonesia. 
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1. Dampak daripada MEA terhadap perindustrian Indonesia 

Dampak Positif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 

perindustrian di Indonesia : 

1. Pada Sisi Perdagangan 

Menurut Santoso pada tahun 2008 Bagi Indonesia sendiri, MEA akan 

menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan 

cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan 

berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan 

meningkatkan GDP Indonesia. 

2. Pada Sisi Investasi 

Kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya 

Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus 

pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan 

lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) 

dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. 

3. Pada Sisi Ketenagakerjaan 

Terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja 

karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai 

kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses 

untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  

lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga 

menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk 

mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Para 
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tenaga kerja Indonesia juga dapat bekerja di negara anggota ASEAN 

dengan bebas dan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. 

Dampak negatif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap 

perindustrian di Indonesia : 

1. Pada Sisi Kompetisi 

Kompetisi akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan 

mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam 

industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang 

jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan 

defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri. 

2. Pada sisi Ekploitasi 

Exploitation dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya 

alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara 

yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan 

negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi 

yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di 

Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum 

cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan 

sumber daya alam yang terkandung. 

3. Pada Sisi Ketenagakarejaan 

Dampak negatif pada sisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari sisi 

pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan 

tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand 
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serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat 

Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Menurut 

Media Indonesia, Kamis 27 Maret 2014, dengan adanya pasar barang 

dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja 

asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga 

mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di 

bidang ketenagakerjaan.  

Jika kita melihat dari permasalahan seblak instan mommy Indo 

dari dampak Masyarakat Ekonomi Asean jelas terlihat akan mudah sekali 

tereksploitasi oleh negara-negara yang memiliki tingkat kompetisi tinggi 

dengan Indonesia, misalnya Malaysia. Jika makanan khas kota Bandung 

ini tidak bisa di lindungi, maka akan lebih mudah di klaim oleh siapapun 

yang melihat adanya peluang bisnis dalam produk tersebut. Apalagi 

dikarenakan belum ada yang memproduksi makanan ringan seperti 

seblak instan atau seblak yang lainnya di asean selain warga negara 

Inodnesia. Kekuatan eksport dan import nya pun masih sedikit bahkan 

mungkin belum pernah, dikarenakan produk ini adalah makanan baru dan 

mulai berkembang dalam pasar Indonesia. 

2. Payung hukum tentang standarisasi produk di Indonesia 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 

Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Sasaran utama dalam 

pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar 
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Nasional Indonesia  (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan 

pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri, 

secara umum SNI mempunyai manfaat, sebagai berikut: 

1. Dari sisi produsen 

Terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga 

terjadi persaingan yang  lebih adil; 

2. Dari sisi konsumen 

Dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat 

melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga; 

3. Dari sisi Pemerintah 

Dapat melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar yang 

murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan 

meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran 

internasional. 

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak 

memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan 

tidak dilarang.Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa 

bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan 

penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan 

produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan 

negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup.Andaikata SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk 

maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya 
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di negara-negara eropa yang produk- produknya memenuhi standar nasional 

bahkan internasional. 

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal 

dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu 

Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan 

kepada konsumen,    pelaku    usaha,    tenaga    kerja,    dan    masyarakat    

lainnya   baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. 

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi 

Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000. 

Ketentuan ini adalah sebagai pengganti PP No. 15/1991 tentang Standardisasi 

Nasional Indonesia dan Keppres No. 12/1991 tentang Penyusunan, Penerapan 

dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. 

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 tentang 

Standarnisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan 

penerapan SNI adalah : 

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya 

gunaproduksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, 

peluusaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang 
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keselamatan,keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas 

pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan; 

b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di 

dalamnya mengaturpula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban 

untuk menyesuaikanperaturan perundang-undangan nsasional di bidang 

standardisasi;. 

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah: Peraturan 

Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional 

Pasal 3: 

“Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja 

dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan 

maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran 

perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan”. 

Penerapan SNI bagi semua bentuk kegiatan dan produk berlaku di 

seluruh wilayah RI dan bersifat sukarela.Dalam hal berkaitan dengan 

keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup 

dan/atau pertimbangan ekonomi dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis 

yang terkait. Mengenai tata cara pemberlakuan SNI wajib diatur dengan 

Keputusan Pimpinan Instansi Teknis. 
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Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah:  

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 Tentang 

Standarnisasi Nasional menjelaskan tentang berbagai penerapan SNI Pada 

Bab VI Pasal 12 s/d 21 sebagai berikut : 

Pasal 12 

1. Standar nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. 

2. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh 

pelaku usaha. 

3. Dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan 

kepentingankeselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau 

pelestarian fungsilingkungan hidup dan atau pertimbangan 

sekonomis, instansi teknis dapatmemberlakukan secara wajib 

sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atauparameter 

dalamStandar nasional Indonesia. 

4. Tata cara Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia sebagaimana 

dimaksuddalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan 

Pimpinan Instansi teknissesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 13 

Penetapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegitan 

sertifikasi danakreditasi. 

Pasal 14 

1. Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personal yang 

telahmemenuhi ketentuan/spesifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI. 

2. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, 

lembaga ataulaboratorium. 

3. Tanda SNI yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Pemerintah ini. Persyaratan dan tata cara 

pemberian sertifikat dan pembubuhan tanda SNI sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua 

Komite Akreditasi Nasional. 

Pasal 15 

Pelaku usaha yang menerapkan Standar Nasional Indonesia yang 

diberlakukansecara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI. 

Pasal 16 

1. Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau 

laboratoriumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di 

akreditasi oleh KomiteAkreditasi Nasional. 
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2. Unjuk kerja lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga 

pelatihan, ataulaboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diawasi dan dibina olehKomite Akreditasi Nasional. 

Pasal 17 

1. Biaya Akreditasi dibebankan kepada lembaga sertifikasi, lembaga 

inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium yang mengajukan 

permohonan akreditasi. 

2. Besarnya biaya akreditasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah tersendiri. 

Pasal 18 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang 

atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Stanar 

Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib. 

2. Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh 

sertifikat produk dan atau tanda 

Standar  Nasional  Indonesia  dari  lembaga  sertifikasi produk, 

dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang 

tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. 
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Pasal 19 

1. Standardisasi Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib 

dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam 

negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor. 

2. Barang atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

pemenuhan standarnya ditujukan dengan sertifikat yang diterbitkan 

oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi 

Komite Nasional atau lembaga sertifikasi atau laboratorium Negara 

pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional. 

3. Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan 

atau laboratorium negara pengekspor oleh Komite Akreditasi 

Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada 

perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral maupun 

multilateral. 

4. Dalam hal barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1 )tidak dilengkapi sertifikat, Pimpinan instansi teknis dapat 

menunjukan salah satu lembaga sertifikasi atau laboratorium baik di 

dalam maupun di luar negeri yang telah diakreditasi dan atau diakui 

oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan sertifikasi 

terhadap barang dan atau jasa impor dimaksud. 
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Pasal 20 

1. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal12 ayat (3) dinotifikasikan Badan Standardisasi nasional 

kepada Organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh masukan 

dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 

2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang 

diberlakukan secara wajib berlaku efektif. 

2. Badan Standardisasi Nasional menjawab pertanyaan yang datang 

dari luar negeri yang berkaitan dengan Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia setelah memperoleh masukan dari instnasi teknis 

yang berwenang. 

Pasal 21 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesiadiatur dengan Keputusan pimpinan instansi yang berwenang. 

Pengawasan dan Sanksi 

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 Tentang 

Standarnisasi Nasional menjelaskan tentang pengawasan dan sanksi terhadap 

pelanggaran SNI Pada Pasal 23dan Pasal 24 sebagai berikut : 
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Pasal 23 

1.   Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah 

memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan 

secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai 

kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah. 

2.   Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh 

sertifikasi produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi 

produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud. 

3.   Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran. 

Pasal 24 

1. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif 

dan atau sanksi pidana. 

2. Saknsi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa 

pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan 

tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari 

peredaran. 

3. Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda 

SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. 
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4. Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari 

peredaranditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau 

Pemerintah Daerah. 

5. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi 

pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara 

lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan, 

Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan kegitan Standardisasi Nasional. penjelasan Pasal 24 Peraturan 

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 

Adapun bentuk pelanggaran terhadap SNI yang tercantum pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarnisasi 

Nasional Pasal 18 adalah sebagai berikut : 

Pasal 18 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang 

atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Stanar 

Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib. 

2. Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh 

sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari 

lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan 
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barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional 

Indonesia. 

C. Akibat adanya MEA untuk Local Brand Kuliner Seblak Instant Mommy 

Indo 

Bagi UMKM di Indonesia, keberadaan MEA tentu menjadi salah satu 

momentum untuk meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa yang 

diberikan. Karena secara langsung akan dihadapkan dengan pasar yang lebih 

luas dari sebelumnya. Tentunya dengan pemangkasan anggaran distribusi 

yang sangat membantu delivery barang lebih cepat dan murah. Namun ada 

beberapa kendala yang cukup signifikan di rasakan oleh Local  Brand kuliner 

Seblak Instan Mommy Indo, dikarenakan belum terdaftarnya HKI atas brand 

tersebut dan juga untuk izin BPOM dikarenakan masih ada beberapa proses 

yang belum di penuhi, seperti kriteria untuk mendaftarkan BPOM yakni 

pihak produsen tidak bisa bergerak dalam home industry saja tetapi harus 

yang bersekala pabrik besar. Jadi produknya hanya bisa bersaing di pasar 

nasional saja, jika ia belum melengkapi beberapa persyaratan maka untuk 

mulai bersaing di pasar internasional akan terasa lebih sulit. 

Nampaknya Seblak Mommy Indo masih belum dapat melakukan kegiatan 

eksport dan bersaing di Pasar Intenasional dikarenakan beberapa kendala 

yang dihadapi. Namun, jika pemerintah lebih mendorong dan membantu para 

pengusaha UKM di Indonesia dapat dipastikan bahwa Seblak Instat Mommy 

Indo akan masuk ke dalam salah satu produk yang akan membawa Indonesia 

dan kulinernya bersaing di pasar internasional. Hal tersebut dikarenakan 
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UMKM mempunyai keterbatasan, yaitu hambatan dalam hal kebijakan 

dimana terdapat disiplin pasar yang menyebabkan UMKM sulit bersaing, 

antara lain ketentuan ekspor, ketentuan impor di negara tujuan, syarat-syarat 

distribusi di luar negeri, dan dokumentasi. 

Selain itu, berupa kendala yaitu penyesuaian pasar dimana UMKM belum 

memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor secara sendiri, dan terdapat 

kendala persaingan antara lain standarisasi, sertifikasi, pengemasan, dan 

pelabelan. 

Pada Januari 2016, pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan 

Ekonomi IX, yang salah satu amanatnya adalah mensinergikan BUMN untuk 

membangun agregator dan konsolidator ekspor produk UKM. Dalam paket 

tersebut, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada UKM, 

terutama dalam menghadapi MEA agar dapat melakukan ekspor secara 

langsung.

Jika dalam produk itu sendiri, Seblak Instant Mommy Indo telah 

memenuhi syarat dalam isi produk dan kemasan produk yang dapat di 

pasarkan dalam pasar internasional. Bagaimana upaya produk UKM 

berstandar global, antara lain dapat dilakukan dengan menyatukan produk 

menjadi satu dalam bahasa perdagangan yang sama, membuat produk 

menjadi layak dengan dan ketentuan tertentu sesuai dengan permintaan pasar 

dunia, dan melakukan proteksi dan validasi keaslian sesuai spesifikasi produk 

yang dipesan. Dan Seblak Instant Mommy Indo telah memenuhi semua 

standarisasi produk tersebut. 


