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mengingat jaraknya yang lebih dekat ke luar negeri dibandingkan jika 
harus mengekspor dari pulau Jawa terutama Jakarta.

Potensi dari segi sumber daya alam juga sangat menjanjikan di kawasan 
perbatasan Indonesia baik perbatasan darat maupun laut. Di darat, 
Pemerintah terus berupaya menggenjot produksi pangan sehingga 
ke depannya diharapkan kawasan perbatasan selain bisa swasembada 
pangan juga dapat mengekspor produk-produk pangan ke negara 
tetangga yang berbatasan dengannya maupun negara-negara lainnya. 
Sedangkan di laut, ekspor perikanan dari kawasan perbatasan terus 
mengalami peningkatan. 

Pada edisi Agustus ini, Warta Ekspor mengulas berita tentang prospek 
ekspor dari kawasan perbatasan Indonesia sebagai pintu gerbang 
terluar bagi perdagangan luar negeri Indonesia. Akhir kata, kami 
berharap, walaupun informasi yang termuat dalam Warta Ekspor ini 
sangat sederhana, tapi dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Tim Editor

ulau-pulau terluar Indonesia memiliki peran yang sangat 
strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik 
Indonesia. Selain itu, juga memiliki potensi yang sangat besar 
sebagai pintu gerbang ekspor produk-produk Indonesia, 
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Kawasan perbatasan Indonesia seringkali 
disangkutpautkan dengan ketertinggalan dari sisi 
pembangunan karena letaknya yang jauh dari pusat 
pemerintahan. Namun, saat ini, sesuai arahan Presiden 
kawasan perbatasan mulai berbenah dan dibangun guna 
melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan terutama 
untuk keperluan perdagangan lintas batas.

Sebagai Pintu Ekspor Indonesia

Kawasan 
Perbatasan 
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Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai 
sekitar 81.900 kilometer, Indonesia memiliki wilayah 
perbatasan dengan sejumlah negara, baik perbatasan 
darat (kontinen) maupun laut (maritim). Untuk wilayah 
perbatasan darat berada di tiga pulau dan lima provinsi. 
Berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini 
(PNG), dan Timor Leste. Masing-masing perbatasan 

memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi kondisi 
ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sementara, untuk 
wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan sejumlah 
negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, 
Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, 
dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut umumnya 
berupa pulau-pulau terluar termasuk pulau-pulau kecil.

Tugu Perbatasan Garuda Perkasa Sebatik Kaltara
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Kondisi ini membuat Indonesia memiliki posisi strategis 
sekaligus berhadapan langsung dengan berbagai 
tantangan dan ancaman. Karena itu, perlu adanya 
penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang 
lebih intensif dan serius karena sangat berpotensi 
memunculkan konflik dengan negara tetangga. Selain 
itu, wilayah perbatasan sangat erat kaitannya dengan 
misi pembangunan nasional, khususnya untuk menjamin 
keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem pertahanan 
keamanan nasional. Di samping itu, pembangunan 
wilayah perbatasan juga demi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat perbatasan. Sebab, persoalan 
ekonomi bisa menjadi pemicu disintegrasi bangsa.

Pendekatan Pemerintah sekarang ini dengan 
mengusung Nawacita ketiga, membangun Indonesia 
dari pinggiran menjadi penegasan bahwa sudah saatnya 
wilayah perbatasan diperhatikan secara serius. 

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
2004-2025, salah satu arah kebijakan pembangunan 
disebutkan mewujudkan pembangunan yang merata 
dan dapat dinikmati seluruh komponen bangsa di 
berbagai wilayah Indonesia, termasuk perbatasan. Karena 
itu, Pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan (BNPP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2010 tentang BNPP. Tujuan pembentukan lembaga 
ini dimaksudkan agar kedaulatan dan keutuhan wilayah 
NKRI mantap, serta bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat perbatasan melalui pendekatan keamanan 
dan kesejahteraan yang seimbang. 

Dalam hal ini, BNPP bisa berperan memberikan 
masukan atau bahan pertimbangan kepada pemerintah 
guna mengambil langkah-langkah kebijakan atau 
strategis untuk meningkatkan pembangunan di 
wilayah perbatasan. BNPP harus menjadi salah satu 
lembaga terdepan dalam mengejawantahkan program 
Pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran.

Tidak dipungkiri, daerah perbatasan memiliki nilai 
strategis dan seluruh pilar komponen bangsa hendaknya 
bersatu padu dengan visi dan misi untuk membangun 
daerah perbatasan dan seluruh petinggi negeri 
memahami dan mengerti serta tahu akan pentingnya 
daerah perbatasan sebagai pondasi untuk menopang 
wilayah yang bersebelahan dengan negara tetangga. 
Peran BNPP sebagai lembaga nasional adalah merancang 
suatu kebijakan atas problematika di wilayah perbatasan, 
kemudian mengkoordinasikan lembaga–lembaga atau 
kementerian terkait sebagai pelaksana teknis untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut.

Beberapa kawasan perbatasan sudah mulai maju 
perdagangannya. Di darat, Indonesia memiliki Entikong 
yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, 
yang sudah sejak 2 tahun terakhir mengalami kemajuan 
yang pesat. Di Entikong, saat ini tengah dibangun Pos 
Lintas Batas Negara (PLBN) seluas 8 hektar dan luas 

 Gerbang Perbatasan PPLB Entikong
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bangunan 19.493 meter persegi yang mencakup kantor 
bea cukai, karantina, imigrasi, kesehatan dan keamanan. 
Di samping itu, PLBN Entikong juga dilengkapi dengan 
sarana perdagangan seperti pasar tradisional yang 
dikelola secara modern. selain itu, pelabuhan darat 
(dryport) juga sangat cocok untuk dibangun di akwasan 
perbatasan darat seperti Entikong. Dryport akan sangat 
membantu aktivitas ekspor maupun impor dari kawasan 
tersebut.

Malaysia sebagai negara tetangga yang paling banyak 
melakukan transaksi perdagangan dengan masyarakat 
di Entikong berharap fasilitas perdagangan di sana bisa 
dilengkapi sehingga Entikong bisa menjadi pintu masuk 
resmi ekspor-impor antara kedua negara. 

Kawasan perbatasan lainnya yang juga merupakan 
“beranda” Indonesia adalah Tahuna yang merupakan 
salah satu kawasan perbatasan di Propinsi Sulawesi 
Utara. Pulau terluar Indonesia di bagian utara ini memulai 
ekspor ikan sejak pertengahan Mei 2016 dengan negara 
tujuan adalah Jepang. Pulau-pulau terluar memang 
memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga 
kedaulatan wilayah Republik Indonesia sekaligus sebagai 
pintu keluar masuknya barang dari dan ke luar negeri. 
Pulau terluar selama ini identik dengan permasalahan 
penyelundupan atau perdagangan gelap. Hal inilah 
yang terus berusaha diperbaiki oleh pemerintah saat 
ini sehingga kawasan perbatasan justru dapat menjadi 
“beranda” yang dapat “menyaring” arus barang maupun 
orang yang keluar masuk Indonesia. 

Seperti halnya kawasan perbatasan yang berada di darat, 
kawasan perbatasan laut seperti Tahuna tersebut juga 
terus dilengkapi dengan fasilitas pendukung terutama 
infrastruktur pelabuhan dan penunjang kegiatan 
ekonomi perikanan lainnya.

Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP), telah membuat program pengelolaan 
dan pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan 
perbatasan yang seluruhnya berjumlah sekitar 15 lokasi 
pulau terluar. Pulau-pulau tersebut adalah Tahuna, 
Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Morotai, Biak 
Numfor, Talaud, Rote Ndao, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, 
Timika dan Merauke. 

Salah satu lokasi yang telah mengalami akselerasi 
pembangunan dan dapat menjadi model bagi 
pengembangan pulau-pulau terluar di kawasan lain 
adalah Pulau Tahuna, di Kepulauan Sangihe, Sulawesi 
Utara. Sejak 12 Mei 2016 lalu, atas kerjasama KKP dan 
Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Tahuna telah 
melakukan ekspor perdana produk ikan frozen Muroaji 
sebanyak 24 ton. Produk ekspor tersebut diberangkatkan 
dari Pelabuhan Dagho di Tahuna dengan tujuan Jepang. 
Keberhasilan ekspor tersebut juga merupakan hasil 
dari pembangunan infrastruktur penanganan ikan di 
kawasan perbatasan seperti cold storage, dan lain-lain. 

Di samping itu, juga dibangun instalasi listrik 
berkapasitas 50 KVA, instalasi air, sleepway sepanjang 
40 meter, dermaga pelabuhan 6×30 m, tanki BBM 2 

Tajuk Utama

Tahuna yang merupakan salah satu kawasan perbatasan di Propinsi Sulawesi Utara
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Menangkap ikan Muroaji untuk diekspor dari Pelabuhan Dagho di Tahuna dengan tujuan Jepang.

unit (5 KL dan 600KL) serta Solar Packed Dealer Nelayan 
(SPDN) 4.000 ton. Sebagai alternatif, ekspor juga 
dapat dilakukan melalui jalur udara, yaitu dari Bandar 
Udara Naha di Tahuna.   Sedangkan untuk memenuhi 
kebutuhan domestik, pasokan ikan dapat dipenuhi 
melalui Pelabuhan Bitung serta Bandar Udara Sam 
Ratulangi di Manado, Ibukota Sulawesi Utara.

Dengan dilengkapinya fasilitas perdagangan di 
pulau terluar Indonesia sebagai kawasan perbatasan, 
Pemerintah Indonesia berharap para nelayan lokal dapat 
membawa ikannya ke pelabuhan perikanan yang telah 
disediakan dan tidak melakukan penjualan di tengah laut.

Upaya dalam mengembangkan perbatasan tidak 
bisa hanya melihat dari variabel internal negara saja, 
namun lebih jauh harus mampu melakukan proses 
harmonisasi dengan negara tetangga yang berbatasan 
langsung dengan Indonesia. Maksudnya, adalah kedua 
negara memiliki kebijakan politik yang sama dalam 
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di 
perbatasan.

Saat ini, hampir semua negara, terutama negara maju, 
telah mengubah orientasi politik perbatasannya dari hard 
border policy ke soft border policy, yaitu dari pendekatan 
keamanan ke pendekatan kesejahteraan. Hal ini 
didorong oleh pengaruh globalisasi dan perkembangan 
geo-politik dan geo-ekonomi dunia.

Tajuk Utama

Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah dari 
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) adalah 
melakukan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat 
yang tinggal di daerah perbatasan Kabupaten Malinau. 
Tujuan diadakannya pelatihan ini, agar masyarakat 
perbatasan dapat semakin memiliki daya saing seiring 
berkembangnya kemajuan zaman. Kemenkop melatih 
pengolahan makanan dengan bahan baku lokal dari 
singkong dan pisang yang kelak kemungkinan produk-
produk tersebut dapat menjadi ikon daerah. Pemerintah 
Daerah juga mengambil kesempatan dalam pelatihan 
ini, yang harapannya ke depan para pelaku UMKM 
memanfaatkan peluang tersebut lalu bergabung 
membentuk koperasi agar semakin mempermudah 
akses permodalan, menjaga kontinuitas produk, dan 
memperluas pasar.

Di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, telah digelar beberapa program terkait 
dengan pengembangan wilayah perbatasan, terutama 
untuk peningkatan kapasitas dan daya saing, seperti 
program BOPTN, SM3T, Desa Inovasi, Teknologi Spesifik 
Lokasi, program pengembangan STP (Science Teknology 
Park), serta Program Pengabdian kepada Masyarakat. 
LPNK di bawah koordinasi Kemenristekdikti, seperti BPPT, 
LIPI, BATAN dan BIG juga banyak meluncurkan program 
untuk mendorong pemberdayaan wilayah perbatasan.



“Awalnya coba-coba, memang hobi saya di makanan 
mengolahnya menjadi kue. Ternyata bisa, maka 

dikembangkan terus, dan dari tahun ke tahun kami ada 
produk baru,” kata Sunani

Memasarkan Produk Olahan 
Lidah Buaya

Kiat Sukses Sunani

Awalnya, memang banyak orang memandang sebelah 
mata tanaman lidah buaya. Pasalnya, tanaman yang satu 
ini hanya dikenal sebagai bahan pembuatan kosmetik. 
Selain untuk sampo atau sabun, satu dekade ini produk 
lidah buaya memang mulai   menjamur. Tak disangka, 
teksturnya yang lembut dan kenyal memberikan cita 
rasa tersendiri untuk diolah sebagai makanan dan 
minuman yang nikmat. Maka, petani lokal juga semakin 

banyak yang membudidayakan lidah buaya. Sebab, lidah 
buaya kini sudah menjadi satu diantara produk andalan 
khas Kota Pontianak.

Peluang ini dilirik Sunani yang bisa dikatakan sebagai 
satu di antara pelopor suksesnya lidah buaya di Kota 
Pontianak. Dimulai dari kesenangan membuat kue, 
wanita lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) ini 
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mencoba membuat jeli dan dodol. Tepat di tahun 2004, 
Sunani mulai berani menggunakan bahan aloevera 
dalam racikan produknya. Usaha yang menghasilkan 
beragam jenis aneka olahan dari lidah buaya ini berada 
di Jalan Budi Utomo, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota 
Pontianak, Kalimantan Barat.

“Awalnya coba-coba, memang hobi saya di makanan 
mengolahnya menjadi kue. Ternyata bisa, maka 
dikembangkan terus, dan dari tahun ke tahun kami ada 
produk baru,” kata Sunani, yang begitu senang ketika 
berhasil menciptakan produk baru dari bahan baku lidah 
buaya.

Ya, produk lidah buaya kalau dijual begitu saja tentu tidak 
akan menarik. Namun, bila diolah menjadi beraneka 
ragam produk, lidah buaya ternyata bisa menjadi 
makanan yang menggiurkan. Sunani, pengusaha 
hasil pertanian asal Pontianak ini berhasil menelurkan 
beragam jenis produk olahan dari lidah buaya. 
Dampaknya, tentu saja, ikut dirasakan petani. Banyak 
hasil pertanian lidah buaya mudah dijual petani untuk 
memenuhi kebutuhan produk olahan dari lidah buaya.

“Produk awal kami adalah jelly dan  dodol, setahun 
kemudian kami punya produk baru lagi, dan kini 
kami sudah ada 20 jenis produk olahan lidah buaya,” 
ungkapnya. Mungkin agak aneh di mulut jika anda tidak 
bisa mengolah lidah buaya secara baik. Namun, di tangan 
Sunani, tanaman lidah buaya mampu menjadi dodol 
dan beragam jenis produk unggulan lainnya. Awalnya, 
ia hanya memproduksi satu kilogram lidah buaya untuk 
dijadikan jeli dan dodol. Dalam hal pemasaran, dia pun 
hanya menitipkan produk olahannya di toko oleh- oleh 
khas Pontianak.

“Saat baru mulai membangun usaha ini, kendala kamik 
memang di modal pribadi yang tidak begitu besar, kalau 
bahan baku tidak masalah,” kata Sunani. Sayangnya, 
kala itu respon masyarakat ternyata tidak sebagus 
yang diharapkan. Mereka masih asing dengan produk 
olahan lidah buaya. Namun, Sunani justru menilai wajar 
mengingat bahan baku lidah buaya masih asing. Lidah 
buaya tidak selaris olahan lain seperti rumput laut 
yang pernah ngetren dulu. Meski demikian, Sunani tak 
menyerah dan tetap gigih untuk terus mengembangkan 
usahanya. “Sekarang pemasaran kami untuk lokal ada, 
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luar daerah, Malaysia, dan kita coba tembus pasaran 
Korea. Kami juga sudah punya lahan sendiri dan ada juga 
petani binaan kita,” ia menerangkan. 

Sunani memanfaatkan daging si lidah buaya jadi bahan 
baku produknya. Proses pengolahannya memang agak 
rumit untuk jadi jeli atau dodol. Sebab, dia harus mencuci 
lima hingga enam kali untuk sekedar menghilangkan 
lendir. Selanjutnya, baru lidah buaya tersebut direbus. 
Untuk bisnis rumahan ini, Sunani harus bekerja ekstra 
terutama memperkenalkan produknya. Dia harus tahu 
seluk beluk lidah buaya sebagai bisnis yaitu dari rasa, gizi 
dan cara marketingnya. Supaya lebih dikenal produknya, 
Sunani dibantu sang suami, Jifung, menamai produk 
ini sebagai Isunvera. Alhasil kini produknya menjadi 
unggulan yang banyak diminati masyarakat dan para 
wisatawan.

Sunani memilih pasaran Pontianak dengan berbagai 
makanan olahan baru. Produk- produk baru Isunvera 
meluputi kerupuk, minuman dan teh. Khusus untuk teh, 
bahan bakunya terbuat dari kulit lidah buaya. Dengan 
berhasil mengolah kulit lidah buaya, jadilah bisnisnya 
tak menghasilkan limbah. Sebab, tidak hanya daging, 
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kulitnya bisa jadi teh yang tentu ini tidak termasuk 
durinya. Hanya duri yang jadi sisa- sisa produksinya yang 
bisa dijadikan pupuk.

Kini Sunani menghabiskan 2 Ton bahan baku tiap hari 
untuk berproduksi. Dari kebun seluas 2 hektar, ia bisa 
panen satu ton bahan baku untuk pabrik kecilnya. 
Sisanya akan diperoleh dari para petani yang bersedia 
bekerja sama. Saat ini, Sunani sudah dibantu oleh 35 
pekerja untuk mengolah produk lidah buayanya. “Kami 
masih skala home industri tapi ada keinginan untuk 
lebih besar lagi dengan mendirikan perseroan terbatas,” 
ujar Sunani mengungkapkan tekadnya..

Dalam perjalananannya, usaha Sunani telah mendapat 
berbagai penghargaan. Kesabaran dan ketekunan, 
inilah tips sukses yang membuat usaha Sunani mampu 
bertahan dan semakin berkembang. Sedangkan 
untuk obsesi ke depan, Sunani berkeinginan untuk 

mengembangkan agrowisata lidah buaya. Di mana 
masyarakat bisa melihat kebun lidah buaya, memanen, 
mengolah lidah buaya menjadi santapan yang lezat.

“Saya punya impian untuk membuat agrowisata. 
Jadi di situ, ada kebun lidah buayanya, ada tempat 
pengolahannya, ada cara tanamnya sampai kulinernya. 
Kita rencanakan lahan seluas 5 hektar, lokasinya harus di 
Pontianak Utara ini karena lahannya cocok,” tutur Sunani.

Kota Pontianak memang sangat cocok untuk budidaya 
lidah buaya dan bahan baku yang tersedia pun cukup 
banyak. Kesungguhan dalam berusaha, maka kini tinggal 
menuai nikmatnya kesuksesan. Itulah yang dirasakan 
Sunani dalam menjalankan roda usaha aloevera di 
Kota Pontianak. Dia mau berjuang mengikuti pameran-
pameran ke berbagai kota sehingga produknya semakin 
dikenal masyarakat luas. (kalbaroke.com, deL/02)
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Nastar lidah buaya buatan Sunani
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Upaya Pengembangan 
Produk Ekspor oleh Ditjen PEN

Kegiatan Ditjen PEN
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Adaptasi Produk Specialty Coffee
Saat ini dunia perkopian telah memulai babak baru 
yang mengutamakan kualitas melalui kategori specialty 
coffee,  yaitu  sebutan umum untuk kopi “gourmet“ 
atau “premium”  dengan grade 80 atau lebih yang 
menunjukkan kualitas dari sisi rasa maupun bentuk. 
Hampir seluruh cafe dan coffee shop di dunia kini 
menyajikan specialty coffe. Ekspor specialty coffee 
lndonesia juga semakin meningkat, di mana Jambi 
merupakan salah satu provinsi yang memiliki peluang 
besar berkat Kopi Liberika Tungkal Jambi yang telah 
terdaftar sebagai produk lndikasi Geografis (IG)

Sehubungan hal ini, Ditjen PEN menyelenggarakan 
kegiatan Adaptasi Produk Specialty Coffee pada tanggal 
29 Mei - 1 Juni 2016 di Kab. Tanjung Labung Barat, 
Jambi. Kegiatan yang terdiri dari seminar dan kunjungan 
ke beberapa perusahaan atau Poktan (Kelompok 
Tani) ini bertujuan untuk memberikan informasi dan 
pengetahuan kepada para pelaku usaha agar terus 
berupaya menciptakan inovasi dan kreativitas dalam 
menjawab tantangan dan peluang pasar internasional 
yang terbuka lebar.
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Dirjen PEN Arlinda didampingi Direktur  Pengembangan Produk Ekspor, Sulistyawati bertemu dengan Kepala 
Disperindag Provinsi Jambi Abdul Zaki sekaligus berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pelaku usaha asal 
Provinsi Jambi yang memperoleh fasilitas Desainer Dispatch Service (DDS) tahun 2016 yaitu Nafisah dari Batik Dua Putri 
dan Vinto dari Rumah Batik & Tenun Vinto di Swiss-Belhotel, Jambi (4/8)

Melalui kegiatan Fasilitasi Pendampingan Desainer atau 
Designer Dispatch Service (DDS), Ditjen PEN memfasilitasi 
UKM dengan desainer produk untuk berkolaborasi dalam 
menciptakan produk-produk ekspor baru. Desainer 
maupun pelaku usaha yang mengikuti kegiatan DDS 
dipilih melalui proses seleksi/kurasi. DDS dilaksanakan 
dalam tiga tahap, di mana seluruh pihak (DJPEN, 
Desainer dan UKIM), terikat dalam skema kerjasama 
melalui surat perjanjian tertulis yang dibubuhi materai. 
Produk-produk yang dihasilkan melalui kegiatan DDS 
akan dipamerkan dalam ajang Trade Expo Indonesia 
(TEI). Pada Tahun Anggaran 2016 ini, pelaku usaha Jambi 
yang berpartisipasi pada program DDS adalah Batik Dua 
Putri, Rumah Batik & Tenun Vinto, Cik Mia songket dan 
Susi Songket. Berkat program DDS, Rumah Batik & Tenun 
Vinto juga termotivasi untuk menghasilkan produk 
baby box dan telah berhasil menerima order sebanyak 
500 piece per bulan oleh buyer dari Kyoto, Malaysia dan 
Singapura. 

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan kinerja 
ekspor daerah, Dirjen PEN mengadakan kunjungan 
kerja ke Jambi yang diawali dengan audiensi bersama 
Kadisperindag Prov Jambi, dan beberapa pelaku 
usaha yang mengikuti program DDS 2016. Pada 
kesempatan ini, Pemda setempat maupun pelaku usaha 
mengapresiasi dan sangat antusias dalam mengikuti 
program pengembangan produk ekspor oleh Ditjen 
PEN. Menanggapi respon positif tersebut, beberapa 
hal yang direkomendasikan bagi pelaku usaha untuk 
mengembangkan ekspor mereka adalah:

a) Mengoptimalkan layanan Klinik Desain di Indonesia 
Design Development Centre (IDDC), yang merupakan 
wadah kolaborasi antara pelaku usaha dengan 
desainer dalam menciptakan produk-produk ekspor 
berbasis desain kreatif dan inovatif. Di Klinik Desain, 
para pelaku usaha dapat mengadakan konsultasi 
dengan desainer produk yang bertugas. Melalui 
jasa konsultasi tersebut, desainer produk akan 

Fasilitasi Pendampingan Desainer 
(Designer Dispatch Service)
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Kegiatan Ditjen PEN

Produk hasil program DDS akan ditampilkan pada Trade Expo Indonesia 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 12-16 
Oktober 2016 di JIExpo Jakarta, event ini akan menjadi sarana tes pasar dan promosi produk kepada buyers.

memberi masukan mengenai tren desain produk 
yang sedang diminati di pasar dunia sekaligus 
memberikan rekomendasi pasar tujuan ekspor 
yang potensial.

b) Memanfaatkan keberadaan kantor-kantor 
perwakilan perdagangan Rl di luar negeri, yaitu 
Atase Perdagangan di 24 ibukota negara sahabat 
dan Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) di 
19 kota dagang utama di dunia. Para pejabat 
perwakilan dimaksud dapat dihubungi untuk 
menyampaikan informasi terkait prosedur ekspor di 
negara akreditasi, serta produk dan desain apa yang 
sedang menjadi tren di pasar setempat.

c) Berpartisipasi pada pameran dagang terbesar di 
lndonesia, Trade Expo lndonesia (TEl) ke-31, pada 
tanggal 12-16 Oktober 2016 di JIExpo, Kemayoran. 
Terkait promosi pameran yang menempati 
area seluas 50.000 m2 ini, Ditjen PEN juga akan 
mengoptimalkan peranan Atase Perdagangan dan 
ITPC dalam menjaring buyer mancanegara untuk 
mengunjungi pameran TEI di Jakarta.

 Dalam pameran TEI kali ini, Ditjen PEN 
mengagendakan suatu kegiatan khusus, yaitu 
Coffee Brewing, dalam rangka mempromosikan 
potensi ekspor kopi lokal. Kegiatan ini juga diadakan 
mengingat lndonesia memiliki 32 jenis specialty 
coffee yang telah diakui kualitasnya di dunia. Di 
samping itu, Coffee Brewing juga sebagai tindak 
lanjut dari kesusksesan yang diraih lndonesia pada 

Specialty Coffee Association of America (SCAA) Expo 
2015, di Atlanta - AS, dimana lndonesia juga terpilih 
sebagai Portrait Country.

 Sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik 
di dunia dan dalam rangka menumbuhkan 
potensi ekspor kopi daerah, Disperindag (Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan) Provinsi Jambi 
berkomitmen untuk memfasilitasi beberapa pelaku 
usaha untuk dapat mengikuti pameran di Hall C, 
yang merupakan zona khusus produk makanan dan 
minuman olahan. Melalui partisipasi pada TEl, akan 
terbangun image Jambi sebagai penghasil kopi 
terbaik di dunia. Disperindag provinsi dan pelaku 
usaha dapat menempati booth dengan harga sewa 
terjangkau, berkat adanya subsidi dari Ditjen PEN.

Pada rangkaian kegiatan kunjungan kerja kali ini, Dirjen 
PEN juga bertandang ke beberapa sentra UKM di Jambi, 
di antaranya Cik Mia Songket dan Susi Songket. Menurut 
salah satu pimpinan UKM tersebut, tantangan perajin 
songket Jambi saat ini adalah untuk menciptakan 
motif-motif khas Jambi, yang membedakannya dengan 
songket Palembang. Untuk itu, sejumlah desainer dan 
pelaku usaha mengadakan studi literatur untuk menggali 
sejarah Jambi yang akan dituangkan menjadi motif khas 
kain Jambi. Tantangan lainnya, terkait pewarnaan kain, di 
mana penggunaan pewarna alam akan mempengaruhi 
kenaikan harga kain. Oleh karena itu, perajin diharapkan 
dapat berinovasi untuk mencari teknik pewarnaan 
lainnya dengan tetap mengedepankan keaslian kain 
lokal.
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Sekilas Info

Warga Taiwan Sukai Biskuit 
sampai Dendeng Batokok 
Halal RI



Taiwan International Halal Expo di TWTC Exhibition Centre pada 22-25 Juni 2016
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Sekilas Info

Produk makanan dan minuman (mamin) halal asal 
Indonesia makin digemari dunia. Buktinya, pada pameran 
internasional di Taiwan, penjualan produk makanan dan 
minuman halal negara ini mampu mencetak transaksi 
hingga US$ 2,34 juta atau Rp 31,59 miliar (kurs Rp 13.500 
per dolar AS). Produk halal Indonesia dipamerkan di 
Taiwan International Halal Expo yang berlangsung di 
TWTC Exhibition Centre pada 22-25 Juni 2016. “Nilai 
pembelian US$ 2,34 juta ini menunjukkan produk halal 
Indonesia mampu bersaing dengan produk halal dari 
negara lain,” ujar Kepala KDEI Taipei Arief Fadillah dalam 
keterangan resminya di Jakarta, Selasa (12/7/2016).  Arief 
menuturkan, transaksi langsung selama pameran 
sebesar US$ 1,18 juta dan kontak bisnis yang harus 
ditindaklanjuti sebesar US$ 1,16 juta untuk produk 
biskuit Monde, wafer, kopi, dan bumbu dari CV Karya 
Omega. 

Adapun produk mamin Indonesia yang laris manis diburu 
pengunjung, di antaranya produk dari PT Tri Bahagia 
Pratama, yakni jus manggis, madu pahit, dan gravila leaf 
tea terjual US$ 462,9 ribu. Kemudian, produk cornet beef 
dan luncheon chicken sebesar US$ 345 ribu, produk choco 
spread dan choco powder sebesar US$ 159,18 ribu dari 
PT Sekawan Karsa Mulia. Sementara, produk rice noodle 
and creckers dari PT Goldi Asi Pangan mendapatkan 
pembelian sebesar US$ 119 ribu. Produk coco milk dan 
coco water dari PT Pacific Coconut Utama sebesar US$ 
105.200. Sementara produk kopi luwak premium dan 
golden peaberry coffee terjual sebesar US$ 152,1 ribu 
dari PT Domba Bali Persada. Kemudian produk VCO, coco 
soap, moisturizer oil yang diproduksi PT Nucifera Alam 
Indonesia dengan nilai transaksi US$ 115 ribu, produk 
dendeng batokok sebesar US$ 12,10 ribu dari PT Mikro 
Integrasi.  Lalu, produk cassava chip sebesar US$ 12,75 
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Sekilas Info

Paviliun Indonesia pada pameran Taiwan International Halal Expo 2016 yang berlangsung tanggal 22-25 Juni 2016 
di TWTC Hall 1, Taipei, Taiwan, resmi dibuka oleh Kepala KDEI di Taipei dan dihadiri seluruh peserta pameran 
serta jajaran staf KDEI.

Suasana Paviliun Indonesia pada Taiwan International Halal Expo 2016 di TWTC Hall 1, Taipei, Taiwan

ribu dari CV Saung Karuhun Berkah. “Produk kosmetik 
asal Indonesia juga mendapat transaksi. Produk dari CV 
Sekawan Kosmetik seperti body lotion, fruit soap dan 
fanire hygine dengan mencetak transaksi sebesar US$ 15 
ribu,” ujar Arief. 

Menurutnya, produk halal Indonesia sudah masuk ke 
pasar potensial, terutama di wilayah Asia Pasifik. Lebih 
dari setengah populasi Muslim dunia berpusat di Asia, 
terutama di Indonesia, Turki, dan Malaysia. “Taiwan 
dianggap menjadi hub penting untuk Asia Pasifik dalam 
mempromosikan produk halal,” Arief menambahkan. 

Pameran Taiwan International Halal Expo di Taipei, diikuti 
1.642 eksibitor domestik dan internasional. Pengunjung 
yang datang berjumlah 66.911 orang dan 7.562, berasal 
dari mancanegara yang kebanyakan dari Republik Rakyat 
Tiongkok (China), Jepang, Hong Kong, Malaysia, Amerika 
Serikat, Singapura, Korea Selatan, Filipina, Thailand, 
dan Indonesia. Untuk informasi, neraca perdagangan 
nonmigas Indonesia ke Taiwan 2015 mengalami surplus 
sebesar US$ 514,5 juta. Tahun lalu, Indonesia merupakan 
negara urutan ke-15 pemasok produk makanan olahan 
ke pasar Taiwan setelah Italia, Singapura, Jerman, 
Australia, dan Vietnam. Sementara, Taiwan merupakan 
negara ke-16 asal impor makanan olahan bagi Indonesia. 
(liputan6.com)
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Daftar Importir

D
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ASHAPURA PERFODAY LTD
Jeevan Udyog Building, 3Rd Floor, 278, 
Dr D.N. Road, Fort India
Tel : +91 22 66651782; +91 7045375165 / 
  +91 9167668989
Email : pallab@ashapura.com
Website : http://www.ashapura.com/ 
Produk : Cooking Oil 

R. N RAJAN & CO
No 1, Kumarappa Maistry Street India
Tel : +91 25231238, 25261135, 25231240
Fax : +91 4442167092
Email : herbs@rnrajan.com
Website : http://www.rnrajan.com/ 
Produk : Ginseng Roots, Herbal Products,   
  Medicinal Herbs 

ASHOK TRADERS
No 48 Strotten Muthia Mudali Street, 
George Town India
Tel : 91 44 25363655, 43012715; 
  91 9940045340;9940580006
Email : shcocashew@yahoo.co.in
Website : www.ashconuts.com 
Produk : Cashew Nuts 

JOY SEEDS INTERNATIONAL TRADING CO LTD
No.13-5, Minquan Rd., Tamsui Dist., New Taipei City 
251, Taiwan (R.O.C.) Taiwan
Tel : 0934-187-418
Email : sorosqiu@gmail.com
Produk : Coffee 

FOPLAM MEXICO
Torre Geminis, Av. Ventura Puente No. 999 Piso 5 
Despacho 19 Col. Del Empleado CP 58280 Morelia, 
Michoacan Mexico
Tel : 52 443 3332255
Email : foplam@gmail.com, 
  aaguilar@foplam.com
Website : www.foplam.com 
Produk : Carboys, Bottles, Flasks & Similar Articles
  of Plastics, Crude Palm Oils 

HILADOS DE ALTA CALIDAD
Paseo Camelias 3 Oficina 101 Col. Club de Golf 
Tabachines Cuernavaca, Morelos CP: 62498, 
Mexico
Tel : 52 777 3190 367; 320 7367
Email : tali@hiladosjiutepec.com
Website : www.hiladodealtacalidad.com 
Produk : Cotton Yarn 

KAMAFIL SA DE CVAv
Paseo de las palmas no. 239-6 Col. Lomas de 
Chapultepec Mexico DF 11000
Mexico
Tel : (52) 55 5003 4820 ext 406
Email : gerardo.aguilar@kamafil.com
Website : www.kamafil.com 
Produk : Yarn of Oth. Polyesters of 
  Synthetic Filament 

DEGASA (DERIVADOS DE GASA SA DE CV)
Planta Guantes Av. Centenario No. 15 Col Civac CP 
62500 Jiutepec, Mor. Mexico
Mexico
Tel : 01 777 320 4987 ext 205
Email : jlflores@degasa.com
Website : www.degasa.com 
Produk : Gloves of Rubber 

GAMMA MEDICAL
Gral. Antonio de Leon No. 70 B-1 Col. San Miguel 
Chapultepec Mexico DF CP: 11850
Mexico
Tel : (52) 55 52712 550; 52712999
Email : nicolas.lorenzo@gmmsx.com
Website : www.gmmsx.com 
Produk : Other Medical Instruments & Appliances 

SHANGHAI FPC ELECTRONICS CO., LTD.
8 Xuwang Road Xujing Ind.Park Qingpu 
Shanghai China
Tel : (86) 021-59884388
Fax : (86) 021-59884355
Email : yhlu@fpc-sh.com
Website : http://www.fpc-sh.com/en/index.
html 
Produk : Parts suiteable for use solely or 
  principally with the machinery of 
  headung 84.27 

SUZHOU CICOR TECHNOLOGY CO. LTD
No.11 Building No.666 Jianlin Road Snd-Epz 
Sub-Industrial Park Suzhou China
Tel : 86 512 6667 2033
Fax : 86 512 6667 2038
Email : info-asia@cicor.com
Website : http://www.cicor.com/ 
Produk : Machinery & Apparatus for Soldering,   
  Brazing/Welding; Parts 

NEW NORTHEAST ELECTRIC GROUP HIGH 
VOLTAGE
No.38,Jingxing North Street,
Tiexi District,Shenyang
China
Tel : +86-24-85716024, +86-24-85716025
Fax : +86-24-85716666
Email : info@nhvsgroup.com
Website : http://www.nhvsgroup.com/
  english/about.php 
Produk : Parts of machinery for working mineral 

BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS 
SERVICES DIVISION
No.368Guangzhou Road, Zhuanqiao Town
China
Tel : +86 21 2416 6910
Fax : +86 21 6489 1427
Email : bvcps.inspection-sh@cn.bureauveritas.com
Website : http://www.bureauveritas.com/cps 
Produk : Spoons, Forks, Ladles, Fish-knives, 
  Butter-knives, Sugar Tongs & 
  Similar Kitchenware or Tableware 
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