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KATA PENGANTAR

Pada laporan bulanan periode Juli 2014 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang telah terangkum

dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor

adalah Designer Dispatch Service; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Kerjasama

Pengembangan Ekspor antara lain Rapat Koordinasi dengan APINDO, Rapat Persiapan Forum

Konsultasi bersama RI – Kanada, Rapat Persiapan Pembukaan Hubungan diplomatik RI - Republik

Sudan dan RI – Malawi.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Promosi dan

Pencitraan Indonesia antara lain Rakor Tingkat Menteri Persiapan Sail Raja Ampat 2014, Misi

Pembelian ke Jawa Tengah (Jogja, Solo, & Jepara), Rapat Pembahasan rencana Pembukaan Pusat

Distribusi Produk Indonesia di Aqaba, Yordania, Progress Kegiatan In – Store Promotion Jepang,

Partisipasi Indonesia pada Pameran 29th Malaysia Int’l Jewelry Fair (MIJF) 2014 di Malaysia, Rencana

Country of Honor pada SIAL Canada 2015; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Pelayanan

Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor melalui Forum Komunikasi Informasi Ekspor dan Pelayanan

Customer Service Centre; serta lingkup kegiatan Pengembangan SDM di bidang ekspor yang melalui

pelaksanaan diklat ekspor.

Adapun penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan/input maupun informasi

kepada Menteri Perdagangan dan unit eselon I lainnya dari Ditjen PEN berkaitan dengan realisasi dan

evaluasi kegiatan sepanjang bulan Juli 2014. Laporan bulanan ini juga dibuat dalam rangka

mendukung kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dan guna

mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang baik pada Direktorat Jenderal PEN.

Dengan tersusunnya laporan bulanan periode ketujuh tahun 2014 ini diharapkan akan semakin

memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan dari  pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi antar Direktorat di Lingkungan Ditjen PEN. Selain itu, kepada para pemangku

kepentingan (stakeholders) dan para pimpinan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, melalui

penyusunan Laporan Bulanan ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Agustus 2014

Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional

Nus Nuzulia Ishak
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selama

Bulan Juli 2014 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional telah melakukan berbagai

kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. Kinerja Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekspor Nasional dalam meningkatkan pengembangan ekspor dicapai melalui

kegiatan-kegiatan yang meliputi peningkatan diversifikasi produk ekspor, peningkatan kerjasama

pengembangan ekspor, peningkatan promosi dan pencitraan Indonesia, peningkatan pelayanan

hubungan dagang dan informasi ekspor, serta pengembangan SDM melalui diklat ekspor.

Kinerja Ditjen PEN dalam mendukung program pengembangan ekspor nasional sepanjang Bulan Juli

2014 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor meliputi kegiatan antara lain: kegiatan

Designer Dispatch Service.

Untuk mendukung program pengembangan ekspor nasional, selama Bulan Juli ini Ditjen PEN

mengikuti berbagai kegiatan antara lain Rapat Koordinasi dengan APINDO, Rapat Persiapan Forum

Konsultasi bersama RI – Kanada, Rapat Persiapan Pembukaan Hubungan diplomatik RI - Republik

Sudan dan RI – Malawi.

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia pada bulan Juli ini

telah dilakukan meliputi Kegiatan Rakor Tingkat Menteri Persiapan Sail Raja Ampat 2014, Misi

Pembelian ke Jawa Tengah (Jogja, Solo, & Jepara), Rapat Pembahasan rencana Pembukaan Pusat

Distribusi Produk Indonesia di Aqaba, Yordania, Progress Kegiatan In – Store Promotion Jepang,

Partisipasi Indonesia pada Pameran 29th Malaysia Int’l Jewelry Fair (MIJF) 2014 di Malaysia, Rencana

Country of Honor pada SIAL Canada 2015.

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui kegiatan Forum

Komunikasi Informasi Ekspor dan kegiatan pelayanan informasi inquiry, dimana pada bulan Juli ini

telah diterima sebanyak 35 (tiga puluh lima) permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara.

Selain itu, Customer Service Center (CSC) sepanjang bulan Juli juga telah menerima kunjungan dari

11 (sebelas) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan layanan berupa konsultasi

bisnis dan pertemuan bisnis.

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Juli 2014 ini telah dilakukan berbagai

kegiatan pelatihan ekspor, penjajakan kerjasama dengan instansi terkait dan koordinasi dalam

pengembangan kurikulum dan silabus.

Dalam bab permasalahan, isu dan tindak lanjut, dibahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi

pada Kegiatan Designer Dispatch Service, Rapat Koordinasi dengan APINDO.
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BAB I
KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor

Kegiatan Designer Dispatch
Service

Designer Dispatch Service (DDS) merupakan program tahunan

dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen

PEN) yang difokuskan untuk pengembangan desain produk UKM

Indonesia berupa kegiatan penciptaan purwarupa baru. Kegiatan

ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa desain merupakan

faktor kunci bagi diferensiasi produk terutama dalam rangka

pengembangan ekspor.

Dalam kenyataannya, hal ini masih belum mengakar pada UKM,

karena mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan jasa

desainer akan mengakibatkan biaya menjadi tinggi. Hal tersebut

menjadikan desainer tidak diberdayakan secara optimal, padahal

jumlah desainer yang berkualitas sangat banyak. Untuk

memfasilitasi hubungan UKM dan desainer, melalui program ini

Ditjen PEN berusaha mempertemukan UKM dengan para desainer

sesuai dengan produk UKM tersebut.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya

kegiatan DDS ini dinilai cukup berhasil, maka Ditjen PEN

menyarankan kepada 11 (sebelas) Kantor Dinas Perindag Provinsi

untuk kembali melaksanakan kegiatan DDS pada tahun ini. Ke-11

Kantor Dinas Perindag Provinsi tersebut merupakan provinsi-

provinsi yang diprioritaskan melalui dana dekonsentrasi dengan

pertimbangan di daerah tersebut terdapat UKM potensial ekspor

yang memerlukan pendampingan desainer.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan DDS adalah:

a. Untuk mempromosikan desain produk yang inovatif yang

diambil dari kearifan lokal Indonesia;

b. Untuk mempromosikan desainer dan UKM Indonesia;

c. Untuk mendukung kebutuhan UKM terhadap pengembangan

produk yang berorientasi desain;
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d. Untuk memberikan pengalaman langsung di lapangan kepada

desainer Indonesia dalam kaitan dengan pengembangan

desain produk UKM;

e. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UKM.

Pada tahun 2014, kegiatan DDS telah dilaksanakan di 13 (tiga

belas) daerah dan telah selesai untuk tahap I dan II. Masing-

masing kegiatan pendampingan di daerah dilakukan oleh tim yang

terdiri dari desainer, Ditjen PEN, dan Dinas setempat.

Pada tahap I dilaksanakan konsultasi yang dimaksudkan sebagai

tahap seleksi peserta, dimana tim pendampingan mengetahui

permasalahan yang dihadapi UKM terutama berkaitan dengan

rencana pengembangan produk untuk pasar ekspor. Dalam tahap

ini diputuskan UKM yang didampingi. Bagi UKM terpilih,

selanjutnya berdiskusi dengan desainer untuk menemukan strategi

pemecahan permasalahan pengembangan produk, khususnya

perihal pengembangan inovasi desain.

Pada tahap II, UKM peserta dan desainer berdiskusi untuk

menyusun batasan konseptual, menetapkan alternatif desain,

menyiapkan hal-hal teknis dan merencanakan strategi pembuatan

serta pengembangan desain produk UKM yang ada. Desainer telah

menyampaikan sketsa desain produk kepada para UKM terpilih

untuk dapat dibuat mock up-nya. Saat ini para peserta program

sedang melaksanakan pembuatan produk dari desain yang

diberikan oleh desainer.

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Rapat Koordinasi dengan
APINDO

Pertemuan dipimpin oleh Ketua Bidang UKM – IKM APINDO, Sdri.

Nina Tursinah dan dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen PEN c.q.

Direktorat KPE. Tujuan dari pertemuan kali ini membahas 2 (dua)

hal yaitu: Perpanjangan kerja sama antara Kementerian

Perdagangan cq Ditjen PEN dengan APINDO yang berakhir pada

bulan Juli 2014 dan rencana kegiatan aktivasi kerja sama di tahun

2014.

Dalam rapat kali ini, APINDO memberikan apresiasi positif terhadap

Ditjen PEN yang telah melakukan beberapa kegiatan aktivasi kerja
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sama di bidang social compliance kepada kalangan dunia usaha.

Dinyatakan juga bahwa Ditjen PEN dan APINDO berencana untuk

meningkatkan kualitas kegiatan aktivasi melalui kegiatan pelatihan

teknis sertifikasi di bidang social compliance. Namun demikian,

dikarenakan perjanjian kerja sama antara Kementerian

Perdagangan dengan APINDO berakhir pada tanggal 11 Juli 2014,

maka kegiatan aktivasi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilaksanakan perjanjian

kerja sama yang baru antara Kementerian Perdagangan dengan

APINDO. Terkait dengan ruang lingkup kerja sama yang baru

tersebut, pihak APINDO mengusulkan agar ruang lingkup kerja

sama mencakup hal di bidang social compliance, Standar Nasional

Indonesia (SNI) bagi produk UKM berorientasi ekspor, Hak

Kekayaan Intelektual (HKI), Trade Financing dan

penciptaan/pemberdayaan pelaku usaha UKM berorientasi ekspor.

Memperhatikan ruang lingkup tersebut diperlukan “payung” kerja

sama dengan melibatkan berbagai lintas unit Eselon 1 di lingkungan

Kementerian Perdagangan. Untuk itu, perlu segera dilakukan rapat

koordinasi antar unit Eselon I guna memformulasikan konsep

perpanjangan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan

APINDO. Adapun waktu penandatanganan diusulkan dapat

dilakukan pada bulan Agustus - Oktober 2014.

Ditjen PEN cq. Direktorat KPE telah menyiapkan program kegiatan

aktivasi dengan APINDO pada tahun 2014 ini, dimana bentuk

kegiatan akan lebih difokuskan kepada workshop mengenai

sertifikasi di bidang social compliance. Tujuan dari kegiatan ini

adalah mempersiapkan perusahaan berskala menengah – atas

yang eligible untuk meraih sertifikat internasional di bidang social

compliance.

Rapat Persiapan Forum
Konsultasi bersama R.I. -
Kanada

Pada tanggal 15 Juli 2014, bertempat di ruang rapat Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), gedung BP7 Lt.1 Jl.

Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, dilaksanakan rapat persiapan

Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI - Kanada. Rapat dipimpin oleh

Direktur Amerika Utara dan Tengah serta dihadiri oleh pejabat dari

Kementerian Perdagangan (Ditjen KPI dan Ditjen PEN c.q

Direktorat KPE), unit-unit di Kementerian Luar Negeri, Kemenko
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Perekonomian, Polri dan Indonesia–Canada Chambers of

Commerce. Forum Konsultasi Bilateral (FKB) R.I.- Kanada akan

dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 2014 di Jakarta. Dalam

rangkaian kegiatan FKB akan dilaksanakan Senior Official Meeting

(SOM) yang akan membahas perkembangan hubungan kerja sama

antara kedua negara di berbagai bidang. Selain itu direncanakan

akan ditandatangani Plan of Action peningkatan kerja sama kedua

negara dan beberapa Naskah Nota Kesepahaman (MoU), antara

lain di bidang ketenagakerjaan, konsuler dan keimigrasian. Kegiatan

akan berlangsung di 2 (dua) tempat yaitu:

a. Kegiatan Senior Officials Meeting, tanggal 4 Agustus 2014, di

Hotel Borobudur;

b. Ministerial Meeting, penandatanganan Plan of Action, MoU,

tanggal 5 Agustus 2014 di gedung Pancasila Kemenlu.

Forum Konsultasi Bersama ini pada awalnya dilaksanakan pada

tingkat Senior Officials, namun sejak pelaksanaan terakhir kalinya

telah ditingkatkan pada level Menteri Luar Negeri.

Perwakilan dari instansi yang rapat telah menyampaikan masukan

secara lisan terutama mengenai perkembangan terakhir pada

hubungan dengan Kanada, masalah-masalah yang ditemui, dan

hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan

hubungan kerja sama dengan Kanada. Kementerian Perdagangan

menyampaikan perlunya meminta perhatian mengenai rencana

Pemerintah Kanada mengeluarkan Indonesia dari daftar negara

penerima manfaat skema General Preferential Tarif, pelarangan

rokok kretek di beberapa negara bagian di Kanada dan tuduhan

dumping untuk hot rolled earbon steel.

Terkait neraca perdagangan kedua negara, di mana Indonesia

selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami defisit, melihat

kondisi ini diharapkan agar Pemerintah Kanada dapat memberikan

perhatian untuk menyeimbangkan posisi neraca perdagangan

kedua negara. Salah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak

Kanada adalah dengan meningkatkan investasi di Indonesia. Selain

itu perlu dimintakan pula dukungan atas usaha Indonesia

melakukan promosi  melalui  kehadiran buyer asal Kanada pada

Trade Expo Indonesia 2014  di Jakarta, dan County of Honor di
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pameran SIAL 2015 di Toronto.

Pada rapat dibahas juga beberapa hal yang menjadi perhatian

pihak Kanada yang perlu diantisipasi oleh setiap instansi. Untuk

Kementerian Perdagangan, diminta perhatian mengenai masalah

daun kratum dan perkembangan pelaksanaan kerja sama antara

Ditjen PEN dengan TFO Kanada. Disepakati juga bahwa dalam

FKB ini dikedepankan pembicaraan mengenai ekonomi (investasi,

industri, perdagangan). Masalah-masalah lain yang menjadi

perhatian Kanada seperti masalah hak asasi manusia dan

kerukunan umat beragama disepakati untuk dibahas pada

kelompok tambahan.

Masukan tertulis dari kementerian Perdagangan akan disampaikan

oleh Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ditjen

Pengembangan Ekspor Nasional sesuai dengan bidang tugas

masing-masing. Momentum FKB akan dimanfaatkan juga untuk

mempromosikan TEI 2014 dan kegiatan lainnya.

Rapat Persiapan Pembukaan
Hubungan diplomatik R.I. -
Republik Sudan Selatan dan
R.I. - Malawi

Pada tanggal 24 Juli 2014 bertempat di Hotel Santika, Tangerang

dilaksanakan rapat persiapan pembukaan hubungan diplomatik R.I.

– Republik Sudan dan R.I. – Malawi. Kegiatan ini dipimpin oleh

Direktur Afrika, Kementerian Luar Negeri dan dihadiri oleh wakil dari

Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian

Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Rapat bertujuan untuk

melakukan koordinasi dan mendapatkan masukan dari instansi

lainnya terkait dengan persiapan pembukaan hubungan diplomatik

Republik Indonesia - Republik Sudan Selatan dan Republik

Indonesia - Malawi.

Rapat diawali dengan sambutan Direktur Afrika, Kementerian Luar

Negeri yang menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya rapat

koordinasi sebagaimana tersebut di atas. Selain itu disampaikan

pula sekilas mengenai prospek kerja sama Indonesia dan Republik

Sudan Selatan di berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan

perdagangan. Dalam rapat disampaikan pula paparan mengenai

Republik Sudan Selatan oleh Dubes Indonesia untuk Sudan

merangkap Eritrea periode 2011-2013 (Dr. Sujatmiko).

Pada rapat disampaikan bahwa Menlu R.I. telah menyampaikan

surat undangan kepada Menlu Republik Sudan Selatan melalui
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Peraturan Tetap R.I. New York untuk hadir pada Sixth Global Forum

of the UNAOC di Bali, 29 - 30 Agustus 2014. Pada kesempatan

kunjungan tersebut direncanakan akan dilakukan pertemuan singkat

dan penandatanganan Joint Communique (JC), pembukaan

hubungan diplomatik R.I. - RSS. Pemerintah Republik Sudan

Selatan telah menjalin hubungan diplomatik dengan 54 negara dan

telah membuka 25 kedutaan diberbagai kawasan antara lain:

Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman,  (Eropa), RRC, Jepang

dan India (Asia), Sudan, Afrika Selatan, Nigeria (Afrika). Negara-

negara Asia Tenggara yang telah membuka hubungan diplomatik

dengan RSS yaitu; Malaysia, Thailand, Filipina serta Timor Leste.

Hubungan antara pengusaha Republik Sudan Selatan dan

Indonesia telah terjalin sebelumnya, saat masih bergabung dengan

Sudan. Sebagian dari pengusaha Republik Sudan Selatan adalah

pengusaha yang sukses di kawasan Afrika dan memiliki dwi

kewarganegaraan dan beberapa pengusaha tersebut telah

menghadiri TEI 2013.

Adapun untuk Indonesia dan Malawi, walaupun belum mempunyai

hubungan diplomatik, kerja sama internasional antara kedua negara

sudah berjalan dengan baik. Malawi saat ini masih diobservasi oleh

KBRI Maputo, Mozambik. Malawi merupakan salah satu dari 21

negara yang disetujui DPR-R.I. untuk dilakukan pembukaan

hubungan diplomatik pada tahun 2010. Menindaklanjuti persetujuan

tersebut, Kemlu R.I. dan Kemlu Malawi telah menyetujui draft joint

communique. Pembentukan hubungan diplomatik R.I. - Malawi pada

bulan Agustus 2011, namun hingga saat ini JC tersebut belum di

tandatangani karena ketidaksesuaian waktu.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari instansi terkait

menyampaikan rencana kerja sama jangka pendek dan menengah

yang dapat dilakukan dengan Sudan Selatan maupun Malawi,

antara lain:

a. Sektor Pertanian

- Pemberian pelatihan/capacity building sesuai dengan

kebutuhan dan prioritas negara penerima, termasuk

pengembangan pertanian lahan kering dan sistem

perkarantinaan;
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- Pengiriman tenaga ahli bidang pertanian sesuai kebutuhan

negara penerima maupun mengundang/menawarkan kerja

sama riset;

- Mempertimbangkan pemberian hibah alat-alat dan mesin

pertanian (alsintan).

b. Sektor Perindustrian

- Sosialisasi prospek industri Sudan Selatan kepada

stakeholders Indonesia;

- Memberikan capacity building untuk IKM setempat termasuk

industri agro (khususnya pangan), tekstil dan kulit yang

dilandasi oleh satu MoU;

- Partisipasi dalam pameran industri negara tersebut.

c. Sektor Perdagangan

- Pembuatan market brief;

- Sosialisasi mengenai prospek pasar RSS kepada pelaku

usaha Indonesia;

- Mendorong keikutsertaan pelaku usaha Sudan Selatan

dalam TEI;

- Promosi produk barang dan jasa Indonesia ke pasar negara

tersebut melalui keikutsertaan dalam pameran dan misi

dagang;

- Penjajakan kerja sama di bidang promosi perdagangan.

d. Kerja sama Teknik

- Memasukkan Sudan Selatan dalam daftar negara prioritas

penerima KST/Capacity Building;

- Memberikan pelatihan kepada diplomat muda dan madya;

- Menawarkan pelatihan dalam bidang Good Governance,

demokrasi, macro-economic policy dan public finance

management.

1.3. Peningkatan Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

1.3.1. Kegiatan Dalam Negeri
Rakor Tingkat Menteri
Persiapan Sail Raja Ampat
2014

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat Republik Indonesia Bapak H.R.Agung Laksono pada pukul

10.00 WIB di Ruang Rapat Lt. 7 - Kemenko Kesra Jl. Medan



Ditjen PEN Laporan Bulanan Periode Juli 2014
8

8

Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Menteri

Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif, wakil dari Kementerian Komunikasi dan

Informatika, wakil dari Kementerian BUMN, wakil dari Kementerian

ESDM, wakil dari Kementerian Perhubungan, wakil dari

Kementerian Pekerjaan Umum, wakil dari Kemenristek, wakil dari

Kementerian Perdagangan, wakil dari TNI Angkatan Laut dan Polisi

serta dari K/L yang terlibat. Tujuan rapat adalah untuk

mendengarkan progress report melalui paparan dari K/L serta TNI

dan Kepolisian yang terkait dengan persiapan Sail Raja Ampat

2014 dan menghimbau K/L yang terlibat dalam kegiatan ini untuk

menyelesaikan tugas masing-masing guna menyukseskan

penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014 sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan.

Puncak acara Sail Raja Ampat yang semula tanggal 21 Juni 2014

menjadi 23 Agustus 2014 dan lokasi kegiatan pameran di Waisai

(Raja Ampat), dimana kegiatan ini disesuaikan dengan lokasi

puncak acara Sail Raja Ampat di pantai Waisai Torang Cinta

(WTC). Pada pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi

Papua Barat melaporkan progress pelaksanaan kegiatan

pendukungan acara puncak Sail Raja Ampat 2014, antara lain:

- Bidang Pekerjaan Umum meliputi pembangunan pelataran

WTC, pembangunan beton, pembangunan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Waisai, pembangunan

drainase;

- Dukungan event-event penting yang difasilitasi yaitu

Updates From The Region, launching Sail Raja Ampat

2014, pekan seni budaya Papua dan Papua Barat,

Diplomatic Tour, gala dinner, atraksi budaya penyambutan

dan pelepasan.

Pihak TNI Angkatan Darat telah menyediakan tenda-tenda dengan

fasilitas kamar mandi untuk pejabat dan peserta kegiatan Sail Raja

Ampat. Pihak TNI Angkatan Laut menyediakan kapal untuk

dijadikan akomodasi bagi pejabat dan peserta kegiatan Sail Raja

Ampat. Pihak dari Kementerian Kesehatan akan menyediakan

sarana pengobatan dan instalasi gawat darurat serta rujukan

apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan selama kegiatan
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berlangsung. Pimpinan rapat menghimbau K/L yang terkait untuk

dapat menginformasikan para pejabat yang akan hadir dalam

kegiatan Sail Raja Ampat agar pihak panitia dapat mendata dan

mengkoordinir akomodasi serta transportasi yang akan digunakan

selama kegiatan berlangsung di Pantai WTC. Untuk kegiatan

pameran potensi daerah dari 87 (delapan puluh tujuh) booth yang

tersedia telah terisi 67 (enam puluh tujuh) booth yang ditempati

oleh K/L untuk mensosialisasikan hasil yang telah dicapai dalam

kegiatan K/L.

Terkait dengan partisipasi pada kegiatan ini, Ditjen PEN telah

memesan 10 (sepuluh) booth untuk memfasilitasi UKM. Adapun

produk yang akan dipamerkan antara lain: pakaian, tenun, songket,

kerajinan, jaket dan dompet kulit.

Misi Pembelian ke Jawa
Tengah (Yogyakarta, Solo,
& Jepara)

Kunjungan Mr. Alexander Elsinga, buyer dari San Fransisco,

Amerika Serikat dalam skema pelaksanaan kegiatan Misi

Pembelian ke Yogyakarta, Solo, dan Jepara dilaksanakan pada

tanggal 22 hingga 27 Juli 2014. Alexander Elsinga adalah founder

dari perusahaan Teak Me Home, perusahaan yang bergerak di

bidang furniture baik indoor maupun outdoor di San Fransisco, AS.

Perusahaan ini berdiri sejak 2011, dalam memilih supplier

perhitungan harga bagi mereka bukanlah yang utama, selain

produk yang tidak merusak hutan tropis, faktor lainnya yaitu

bagaimana produsen memperlakukan pegawai mereka dengan

baik dan juga merupakan faktor utama pertimbangan buyer

tersebut dalam memilih supplier. Perusahaan ini mendonasikan 3%

seluruh keuntungannya untuk lembaga konservasi internasional

untuk kelestarian lingkungan hidup.
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Tujuan importir ini berkunjung ke Jawa Tengah antara lain adalah

melakukan pemantapan desain produk yang akan dipesan dari PT.

Segoro Mas Solo, sebelum akhirnya menyepakati kontrak kerja

sama dengan PT. Segoro senilai USD 200.000. Dalam kurun waktu

satu tahun dapat terjadi pengiriman sebanyak 3 - 4 kali, yang setiap

pengirimannya berkisar USD 50.000. Produk-produk yang dipesan

Teak Me Home dari PT. Segoro Mas Solo antara lain adalah

kredensa, 6 (enam) doors dresser, dan 10 (sepuluh) doors dresser.

Seluruh produk yang dipesan merupakan desain dari Teak Me

Home sendiri. PT. Segoro Mas Solo termasuk perusahaan yang

peduli kepada lingkungan, dimana mereka banyak menggunakan

reclaimed wood sebagai bahan baku produknya. PT. Segoro Mas

Solo juga menunjukan kepedulian kepada lingkungan dengan

menanam 100 pohon setiap pengiriman 1 kontainer produknya.

Program misi pembelian ini juga dimanfaatkan oleh Teak Me Home

untuk mencari pemasok furnitur lainnya guna mendukung bisnisnya

yang sedang berkembang. Dalam upaya penjajakan dengan

eksportir-eksportir Indonesia Teak Me Home mengunjungi PT.

Lawas Antique di Yogyakarta, PT. Surya Abadi Furniture dan PT.

Teak 123.

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri

Rapat Pembahasan Rencana
Pembukaan Pusat Distribusi
Produk Indonesia di Aqaba,
Yordania.

Terkait dengan rencana pembukaan Pusat Distribusi Produk

Indonesia di Aqaba, Yordania sebagai upaya untuk memperlancar

distribusi produk Indonesia ke kawasan Timur Tengah dan Afrika

Utara, Direktorat P2C melaksanakan rapat pembahasan yang
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dihadiri Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Antar Lembaga

AMKRI serta Sinarmas Group yang diwakili oleh Corporate

Communication Manager Asia Pulp & Paper dan Business

Governance External Affairs Dept. Head PT. Smart, Tbk.

Pertemuan sekaligus dimaksudkan untuk mendapatkan masukan

dalam menyusun pola kerja sama di antara pihak-pihak yang

terkait.

Pada kesempatan tersebut, Direktorat P2C menyampaikan

rencana untuk membuka pusat distribusi produk Indonesia di

Aqaba, Yordania untuk memperlancar arus ekspor produk

Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika Utara, dan menawarkan

kerja sama public - private partnership (PPP) jangka pendek-

menengah dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

a. Kementerian Perdagangan: fasilitasi sewa bangunan dan basic

utilities, supervisi, dan evaluasi secara periodik;

b. KBRI Amman: fasilitasi perijinan pembentukan/

operasional/perlindungan PDPI (visa tinggal, perpajakan,

pengiriman sampel, dll) dan fasilitasi promosi;

c. Dunia usaha: operational dan maintenance management,

marketing management, supply chain management, risk

management.

Pada rapat tersebut, Pihak AMKRI menyampaikan beberapa hal,

antara lain:

1. Mengapresiasikan inisiatif Kementerian Perdagangan yang

memfasilitasi dunia usaha sebagai wujud Indonesia

Incorporated untuk membuka pusat distribusi produk Indonesia

guna meningkatkan arus ekspor produk Indonesia ke kawasan

Timur Tengah dan Afrika Utara;

2. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara masih belum menjadi

pasar prioritas bagi sebagian besar eksportir furnitur Indonesia.

Hal ini antara lain disebabkan minimnya informasi mengenai

potensi dan kondisi pasar furnitur di kawasan tersebut;

3. Berdasarkan pengalaman ketidakberhasilan pembukaan toko

Indonesia di negara lain (contoh Belanda dan Hungaria),

produk-produk yang ditampilkan harus sesuai dengan selera
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dan permintaan pasar setempat, sehingga perlu dilakukan riset

pasar yang komprehensif (produk yang diminati, hambatan-

hambatan, jalur distribusi, dll) serta ditunjang oleh kantor

pemasaran dengan manajemen yang profesional dan didukung

oleh layanan jasa penunjang seperti perbankan dan asuransi;

4. Perlu dibuat task force untuk membahas detail persiapan

pembukaan pusat distribusi dengan melibatkan unsur-unsur

terkait;

5. Upaya meningkatkan arus barang ekspor Indonesia dapat juga

dilakukan melalui Warga Negara Indonesia yang berdomisili

dan membuka usaha di kawasan tertentu. Hal ini dilakukan

oleh pelaku usaha Tiongkok dan Vietnam yang memasarkan

produk ekspornya melalui warga negaranya yang tinggal di

negara lain.

Sementara itu, perwakilan dari Sinarmas menyampaikan hal,

antara lain:

a. Pasar Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan pasar yang

potensial untuk produk palm oil Indonesia, namun belum

digarap secara maksimal oleh Smart. Di sisi lain, APP sudah

memiliki kantor pemasaran di Yordania dan mereka juga

antusias jika pusat distribusi di Aqaba tersebut dapat juga

berfungsi sebagai warehouse untuk produk APP;

b. Pembukaan pusat distribusi Indonesia harus ditunjang dengan

diplomasi perdagangan dengan negara tujuan ekspor agar

daya saing produk Indonesia dapat semakin meningkat antara

lain dengan pembentukan PTA (Preferential Trade Agreement)

bilateral. Hal tersebut dilakukan oleh pesaing kita di bidang

palm oil yaitu Malaysia yang telah melakukan pembentukan

PTA dengan banyak negara diantaranya Pakistan, sehingga

saat ini daya saing ekspor palm oil Malaysia di pasar Pakistan

jauh lebih unggul jika dibandingkan palm oil Indonesia.

c. Mengharapkan dukungan Kementerian Perdagangan agar

rencana pembukaan dan distribusi produk palm oil Indonesia

untuk kawasan Eropa Timur di Ukraina atau Turki yang pernah

direncanakan dapat kembali diaktifkan. Pelaku usaha palm oil

Indonesia sudah melakukan kajian mengenai potensi pasar

Eropa Timur dan siap untuk secara mandiri mengelola pusat
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pemasaran dan distribusi tersebut.

Berdasarkan diskusi yang dialkukan, pada prinsipnya AMKRI dan

Sinarmas menyambut baik rencana pembukaan pusat distribusi

produk Indonesia di Aqaba, Yordania dan akan melakukan

pembahasan internal mengenai dukungan mereka terhadap

pembukaan pusat distribusi tersebut.

Progress Kegiatan In – Store
Promotion Jepang

Rapat kerja sama In-Store Promotion di Jepang dan sebagian hasil

dari rapat koordinasi dengan para peserta kegiatan In-Store

Promotion Jepang pada tanggal 18 Juli 2014 di ruang rapat lantai

14 Kementerian Perdagangan. Kegiatan In-Store Promotion akan

dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua bulan November

2014 di Odakyu Shinjuku Department Store dan Mitsukoshi Ebisu

Department Store terletak di stasiun Shinjuku yang memiliki

frekuensi penumpang mencapai 3,2 juta orang setiap harinya dan

merupakan stasiun tersibuk di dunia. Sementara Mitsukoshi Ebisu

Department Store terletak 5 (lima) menit dari stasiun Ebisu yang

memiliki frekuensi penumpang mencapai 370.000 orang setiap

hari. Peserta yang sudah memberikan konfirmasi untuk

berpartisipasi yaitu :

a. PT. Indofood CBP Sukses Makmur untuk produk mi instan;

b. PT. Mayora Indah untuk produk permen dan biscuit;

c. PT. Intrafood untuk produk ginger drink;

d. PT. Holifood untuk produk lapis legit;

e. PT. Aimfood Manufacturing Indonesia untuk produk kopi;

f. PT. Rempah Agro Indonesia untuk produk natural spices;

g. PT. Aksara Kencana Putra untuk produk natural honey dan

gula merah;

h. PT. Tiga Pilar Sejahtera untuk produk snack.

Proses seleksi yang akan dilakukan oleh Trade Marketing Japan

(TMJ) dan department store, para peserta akan mengirimkan

katalog produk dan produk sampel secara individual yang

dialamatkan kepada Atase Perdagangan di Tokyo. Pengiriman

produk sampel dihimbau dapat disertai dengan hasil analisa

laboratorium untuk meminimalkan permasalahan di bea cukai.

Jumlah produk yang dikirim sejumlah minimal 100 gram setiap
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item. Katalog dan produk sampel diharapkan sudah tiba di Jepang

sebelum tanggal 23 Juli 2014, karena pada tanggal 24 Juli 2014

akan dilakukan seleksi oleh TMJ dengan pihak department store.

Untuk keamanan pada saat pengecekan di bea cukai, maka

pengiriman katalog dan produk sampel peserta ditujukan kepada

Atase perdagangan RI di Tokyo.

Partisipasi Indonesia pada
Pameran 29th Malaysia Int’l
Jewelry Fair (MIJF) 2014 di
Malaysia

Pameran 29th MIJF 2014 dilaksanakan pada tanggal 18 - 21 Juli

2014, dengan nilai transaksi senilai lebih dari USD 150 ribu.

Pameran 29th MIJF 2014 diikuti oleh 5 (lima) perusahaan Indonesia

yaitu: Rosario Mutiara, Permata Bunda, F Xaverius Silver yang

difasilitasi oleh KBRI Kuala Lumpur dan 2 (dua) perusahaan

mandiri yaitu Maisya dan Peken. Keikutsertaan KBRI Kuala Lumpur

pada Pameran Jewelry MIJF adalah yang pertama kalinya untuk

menjajaki dan penetrasi pasar Malaysia, karena mutiara alam dan

perhiasan berkualitas dari Indonesia belum banyak dikenal oleh

pelaku perhiasan di Malaysia bahkan di Asia. Produk yang

dipamerkan dari Indonesia adalah perhiasan logam mulia dan batu

mulia, mutiara alam laut (natural pearl/south sea pearl), dan

perhiasan perak dengan mutiara, batu mulia dan batu alam

Indonesia.

Pameran 29th MIJF 2014 dibuka oleh Wakil Menteri MITI Dato’ Lee

Chee Leong dan diikuti oleh 200 exhibitor domestik dan

internasional yang berasal dari berbagai negara antara lain

Kamboja, Tiongkok, Jerman, India, Italia, Hongkong, Thailand,

Taiwan, dan Singapura. Animo buyer sangat baik terutama

terhadap produk south sea pearl dan juga produk perhiasan dari

Indonesia yang memiliki desain berbeda dengan produk peserta

lainnya. Adapun buyer yang menunjukkan minat terhadap produk

Indonesia antara lain berasal dari Malaysia, Hongkong, UAE,

Kamboja, Tiongkok, Pakistan dan Singapura.

Peluang pasar bagi produk mutiara dan perhiasan (logam mulia

dan perak) dari Indonesia masih cukup terbuka di Malaysia. Ekspor

perhiasan dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2013

berdasarkan data statistics of Malaysia tercatat senilai USD 4,91

juta atau 0,89% dibandingkan dengan total impor jewelry Malaysia

dari dunia. Ekspor dari Indonesia tersebut terdiri dari: mutiara (HS
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7101), emas (HS 7108), perhiasan logam mulia (HS 7113), barang

- barang dari emas dan perak (HS 7114), barang lain dari logam

mulia (HS 7115) dan perhiasan imitasi (HS 7117). Khusus ekspor

mutiara pada tahun 2013 hanya tercatat senilai USD 3.064 atau

0,06% dari total impor mutiara oleh Malaysia. Pada tahun 2014

periode Januari - April, ekspor perhiasan Indonesia ke Malaysia

tercatat senilai USD 186,32 ribu mencapai 0,01% dibandingkan

total impor perhiasan Malaysia dari dunia. Pada periode ini,

beberapa produk seperti mutiara, emas, barang - barang dari emas

dan perak serta barang - barang dari logam mulia lainnya belum

terlihat catatan ekspornya.

Yang menarik dari pasar Malaysia adalah kebijakan perpajakan

yang memberikan pengecualian (tax exemption) bagi produk

jewelry termasuk pajak impor, pajak ekspor dan pajak penjualan,

sehingga memberikan ruang cukup besar bagi pelaku usaha

jewelry di Malaysia. Upaya Pemerintah Malaysia tersebut saat ini

telah mengubah Malaysia menjadi duty - free shopping paradise

bagi penduduk lokal dan wisatawan internasional yang cukup

banyak di Malaysia.

Selain untuk promosi, kegiatan pameran tersebut sekaligus

menjadi media edukasi bagi pelaku usaha jewelry di Malaysia akan

keberadaan produk south sea pearl, produk batu alam lainnya

(semi precious stones) dan perhiasan perak berkualitas dari

Indonesia. meskipun Indonesia adalah pensuplai south sea pearl

terbesar di dunia, namun produk south sea pearl dari Indonesia

belum banyak dikenal di Malaysia dan kalangan pelaku jewelry dari

Asia. Masyarakat Malaysia masih beranggapan bahwa produk

perhiasan Indonesia identik dengan perhiasan imitasi yang

harganya murah. Pelaku jewelry masih beranggapan bahwa

mutiara laut berasal dari Jepang dan Australia, karena sebagian

besar perusahaan pensuplai mutiara alam ke pasar dunia berasal

dari Jepang. Sehingga promosi produk mutiara dan perhiasan

berkualitas masih harus terus dilakukan di Malaysia untuk

mengembangkan pasar di Malaysia dan Internasional.

Permasalahan lain yang dihadapi industri perhiasan di Indonesia

adalah tingginya pajak yang dikenakan terhadap produk perhiasan

berupa pajak barang mewah sebesar 40% hingga 75%. Pajak
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tinggi tersebut menyebabkan beberapa produsen kehilangan daya

saing dan tidak berani menerima order pemesanan produk, karena

harga menjadi tidak kompetitif di pasar internasional. Pajak tinggi

juga menyebabkan pelaku Indonesia mengalihkan usaha di luar

negeri seperti Singapura dan Hong Kong.

Rencana Country of Honor
pada SIAL Canada 2015

Sebagai tindak lanjut dari arahan Wakil Menteri Perdagangan agar

kegiatan promosi di kawasan Amerika Utara dapat dilaksanakan

secara berkesinambungan, Atase perdagangan R.I. di Ottawa telah

mengambil inisiatif untuk melakukan booking posisi Indonesia

sebagai “Country of Honor” (CoH) pada pameran SIAL Toronto

2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28-30 April 2015

dengan membayar uang muka. Posisi Indonesia sebagai Country

of Honor perlu didukung, karena dengan eksposur yang tinggi

sebagai CoH, Indonesia dapat secara efektif melakukan branding

serta mengkampanyekan hal-hal positif atas produk palm oil

Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen PEN juga telah

mengagendakan partisipasi pada pameran ini di tahun 2015.

Fasilitas dan keuntungan yang diberikan kepada Indonesia sebagai

CoH berdasarkan informasi dari Atdag Ottawa adalah eksposur

yang luas sebelum, selama dan sesudah acara SIAL Toronto 2015,

antara lain dengan diperkenalkan selama acara berlangsung;

dihubunginya pihak-pihak terkait yang ada di Kanada oleh SIAL

Canada seperti  Kedutaan, Konsulat, Asosiasi, Media, serta 2 (dua)

agensi besar media pers (BICOM dan NATIONAL).

Sebelum acara SIAL Canada akan memberikan eksposur melalui

penerbitan press release dan E-News; pemuatan berita tentang

CoH di beberapa website dan media sosial; serta pemuatan CoH

pada satu laman penuh website SIAL Canada. Selain itu juga

semua media promosi akan menampilkan Indonesia sebagai

country of honor, seperti pada tali ID tag, aisle banner, dan back

cover pada buku direktori.
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1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor
Pelayanan Customer Service
Centre

Pelayanan informasi yang diberikan oleh Customer Service Centre

(CSC) terdiri dari permintaan hubungan dagang (Trade Inquiry),

layanan pembeli luar negeri (Business Matching) dan konsultasi

bisnis. Pelayanan permintaan hubungan dagang (Trade Inquiry)

dan Business Matching mencakup layanan hubungan dagang

yang diterima baik secara langsung maupun melalui Atdag atau

ITPC, kantor Kedutaan Besar negara asing dan permintaan dari

pembeli secara individu serta layanan Konsultasi Bisnis kepada

eksportir yang mengunjungi langsung CSC. Seluruh pelayanan

tersebut telah dilakukan pada bulan Juli 2014, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer

Service Center pada bulan Juli 2014 sebanyak 35 (tiga

puluh lima) permintaan, terdiri dari 26 (dua puluh enam)

permintaan yang diterima dari luar negeri dan 9 (sembilan)

permintaan dari dalam negeri. Permintaan hubungan

dagang yang berasal dari importir/buyer luar negeri

tersebut berasal dari 12 (dua belas) negara yaitu: Mesir,

Turki, Saudi Arabia, Pakistan, Namibia, Argentina, India,

Amerika Serikat, Kanada, Chile, Kuwait, dan Taiwan.

Permintaan hubungan dagang dari importir/buyer luar

negeri tersebut, berminat untuk mendapatkan kontak

dengan produsen/eksportir Indonesia dalam rangka

mengimpor produk-produk dari Indonesia. Adapun produk-

produk dan informasi yang diminati oleh calon pembeli dari

masing-masing negara asal adalah: kosmetik, jasmine tea,

elektrik power data network, ban mobil, makanan, produk

pakaian jadi, foodstuff, paper, produk wooden walking

cane, garment sportwear, jaket, kid's apparel, animal feed,

paper, dan food, Bintang Beer, suplier apparel, footwear

dan aksesories, black board sheet, hingga food box.

Dari dalam negeri, yang berkunjung ke CSC dengan

melihat-lihat contoh produk dan juga konsultasi bisnis, di

samping itu juga telah diberikan informasi mengenai cara
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menjadi anggota Membership Service di CSC.

2. Pengunjung Customer Service Centre (CSC)

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Juli 2014 sebanyak

11 (sebelas) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang

membutuhkan layanan berupa konsultasi bisnis dan

pertemuan bisnis sebagai berikut:

A. Layanan Konsultasi Bisnis

Jumlah pengunjung CSC yang memerlukan informasi

ekspor pada bulan Juli 2014 sebanyak 10 (sepuluh)

perusahaan pengunjung CSC yang membutuhkan

informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk

bisa ikut berpartisipasi di ruang CSC Kementerian

Perdagangan. Selain itu juga permintaan daftar importir

dari beberapa pengunjung, Produk-produk tersebut

antara lain adalah: machinery, furniture, babies

garment, girls apparel, plastic school bottle, plastic

luchboy wine, food snack. Selain pemintaaan informasi

tersebut di atas pengunjung juga ingin mengetahui

informasi tentang Membeship Services.

B. Business Matching

Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan Juli  2014

sebanyak 1 (satu) pengunjung, dimana pengunjung

berasal dari  Malaysia yaitu Mr. Bryan Tan dari

perusahaan Apsara World Wine. Co.Ltd alamat 307,

Subang Court Jaya 30400 Malaysia. Pada

kunjungannya disampaikan minatnya untuk melakukan

kontak bisnis dengan perusahaan importir Indonesia

yang bergerak dalam bidang impor makanan dan

minuman.

C. Permanent Trade Display (PTD)

Sampai dengan periode Januari s/d Juli 2014,

perusahaan peserta PTD sebanyak 46 (empat puluh

enam) perusahaan, pada bulan Juli telah dilakukan

pengaturan untuk penambahan peserta sebanyak 3
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(tiga) perusahaan. Berdasarkan instruksi pimpinan,

perusahaan yang mendisplay di Ruang CSC

Kementerian Perdagangan harus menyertakan copy

SNI/BPOM. Terkait hal ini, saat ini pihak Ditjen PEN

sedang menindaklanjuti ke masing-masing

perusahaan.

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Penyelenggaraan Program
Pelatihan

Selama bulan Juli 2014 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

Ekspor Indonesia (BBPPEI) hanya menyelenggarakan 1 (satu)

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor sebagai berikut:

a. “Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor” (Jakarta, 2 Juli

s/d 9 September 2014). Pelatihan ini terbuka untuk umum dan

diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta.

Untuk tahun 2014 BBPPEI telah menetapkan target pelaksanaan

diklat ekspor sebanyak 119 (seratus sembilan belas) angkatan

dengan target jumlah peserta sebanyak 4.360 orang. Total jumlah

pelatihan yang telah terlaksana sejak awal Januari 2014 hingga

akhir Juli 2014 adalah 71 (tujuh puluh satu) angkatan dengan total

jumlah peserta 2.203 orang. Dengan demikian realisasi jumlah

angkatan diklat ekspor tahun 2014 telah mencapai 59,67%

dengan realisasi jumlah peserta diklat mencapai 50,53%.

Pengembangan Kurikulum
dan Silabus

Selama bulan Juli 2014 BBPPEI telah melaksanakan beberapa

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan

dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 1 Juli 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat standardisasi makalah untuk topik

“Incoterms 2010” dengan menghadirkan Bapak Sri Handoko

dan Bapak Arijanto (praktisi) sebagai narasumber;

b. Pada tanggal 3 Juli 2014 tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat guna melakukan review terhadap

kurikulum dan silabus untuk pelatihan “Bagaimana Memulai

Ekspor” dengan menghadirkan Bapak Nursyamsu Mahyudin
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dan Ibu Regina Kindangen (praktisi) sebagai narasumber;

c. Pada tanggal 7, 16, dan 23 Juli 2014 Tim Manajemen

BBPPEI mengadakan rapat pembahasan standardisasi

makalah untuk topik “Overview Kegiatan Ekspor Impor”;

d. Pada tanggal 15 Juli 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat presentasi calon instruktur atas nama

Bapak Priyo Purwoko (praktisi) dan Bapak Abdillah Sani

(Widyaiswara BBPPEI);

e. Pada tanggal 17 Juli 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat presentasi calon instruktur atas nama

Bapak Era Yuwono dan Ibu Vinolita (praktisi).

Kerja sama Dengan Pihak
Terkait

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPPEI  berupaya

menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi yang

bertujuan untuk memperluas dampak positif dari pelaksanaan

pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPPEI. Beberapa program

kerjasama yang telah dijalankan oleh BBPPEI selama bulan Juli

2014 antara lain:

a. Pada tanggal 2, 17, dan 18 Juli 2014 perwakilan Tim

Manajemen BBPPEI menghadiri pertemuan dengan perwakilan

PT. Telkom Indonesia guna membahas rencana kerja sama

penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut:

1. “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 26 s/d 28

Agustus 2014).

2. “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 9 s/d 11 September 2014).

3. “Strategi Pemasaran Ekspor” (Jakarta, 23 s/d 25

September 2014).

4. “Akses dan Survei Pasar Melalui Internet” (Jakarta, 14

s/d 16 Oktober 2014).

Selain itu dibahas pula mengenai rencana keikutsertaan UKM

binaan PT. Telkom Indonesia dalam kegiatan Trade Expo

Indonesia (TEI) Tahun 2014;

b. Pada tanggal 7 Juli 2014 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI

menghadiri pertemuan dengan perwakilan dari Pusdatin

(BP2KP Kementerian Perdagangan R.I.) dan Pusat Humas
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Kementerian Perdagangan R.I. guna membahas perbaikan

website BBPPEI dan persiapan pembuatan video promosi

BBPPEI;

c. Pada tanggal 8 Juli 2014 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI

menghadiri pertemuan dengan perwakilan Japan International

Cooperation Agency (JICA) guna membahas pembuatan

desain katalog alumni pelatihan yang diselenggarakan oleh

BBPPEI dan P3ED.

Kegiatan Lain Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, BBPPEI

juga terlibat dan/atau menyelenggarakan kegiatan - kegiatan

lainnya yang masih terkait dengan tugas pokok dan fungsi BBPPEI,

diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 Juli 2014 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI

menghadiri rapat yang diselenggarakan di kantor Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna melakukan

koordinasi pelaksanaan kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI)

Tahun 2014;

b. Pada tanggal 3 Juli 2014 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI

menghadiri pertemuan di kantor Ditjen. PEN guna melakukan

koordinasi rencana kegiatan promosi untuk penyelenggaraan

Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2014;

c. Pada tanggal 8 Juli 2014 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI

menghadiri kegiatan pemaparan dan diskusi mengenai

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

yang diselenggarakan di Hotel Cemara, Jakarta;

d. Pada tanggal 10 s/d 11 Juli Tim Manajemen BBPPEI menjalani

audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

9001:2008 yang dilakukan oleh tim auditor dari PT. Mutu

Agung Lestari;

e. Pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat evaluasi untuk melakukan tinjauan terhadap

pelaksanaan beberapa pelatihan ekspor yang diselenggarakan

oleh BBPPEI, baik di Jakarta maupun di daerah;
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f. Pada tanggal 17 Juli 2014 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI

menghadiri pertemuan di kantor pusat Kementerian

Perdagangan R.I. dalam rangka pembahasan penyusunan

Action Plan Budget ad Forecast Sector Marketing Plan (SEMP)

instansi;

g. Pada tanggal 18 Juli 2014 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI

menghadiri rapat persiapan penyelenggaraan Trade Expo

Indonesia Tahun 2014 yang diadakan di kantor Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
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BAB II
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan

Kegiatan Designer Dispatch
Service

Terkait pelaksanaan kegiatan Designer Dispatch Service (DDS),

terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Adanya pemotongan anggaran di tengah-tengah kegiatan

yang mengakibatkan pelaksanaan kunjungan tidak sesuai

rencana semula.

2. Terdapat UKM-UKM yang diusulkan oleh Kantor Dinas

Perindag setempat untuk mengikuti kegiatan DDS ternyata

belum layak untuk mengikuti kegiatan ini.

3. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan dalam 3 (tiga)

tahapan karena tidak semua desainer memahami rincian pada

setiap tahapan kegiatan.

Adapun produk-produk hasil kegiatan DDS ini akan diusulkan

untuk dapat ditampilkan dalam TEI yang akan datang.

Rapat Koordinasi dengan
APINDO

Sehubungan dengan hal penandatanganan kerja sama yang baru

sebagai payung dalam melakukan kegiatan kerja sama di masa

datang dan dikarenakan ruang lingkup substansi kerja sama yang

baru akan melibatkan berbagai lintas unit Eselon 1 di lingkungan

Kementerian Perdagangan, perlu segera dilakukan rapat

koordinasi antar unit terkait guna memformulasikan konsep

perpanjangan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan

APINDO. Adapun waktu penandatanganan diusulkan dapat

dilakukan pada bulan Agustus – Oktober 2014.

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian

Kegiatan Designer Dispatch
Service

1. Telah disampaikan kepada daerah-daerah yang mengalami

pemotongan anggaran untuk melakukan perubahan-

perubahan komponen biaya pada kegiatan DDS agar tetap
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dapat dilaksanakan tahapan kegiatan secara lengkap.

2. Setiap daerah yang akan mengikuti DDS dari dana

dekonsetrasi disampaikan standar persyaratan UKM yang

layak mengikuti program DDS.

3. Setiap desainer akan disampaikan panduan standar untuk

untuk teknis pelaksanaan program DDS dan desainer tersebut

juga diharapkan untuk melakukan pra - riset sebelum

melaksanakan kunjungan pertama.

Terkait dengan produk hasil DDS, diusulkan untuk dapat

menampilkan produk hasil kegiatan DDS di TEI 2014 dalam satu

stand dengan tema “Diversity Drives Innovation”. Rencananya

dalam stand tersebut akan ditampilkan produk sebelum dan mock

up produk setelah pendampingan agar proses research and

development bisa terlihat.

Rapat Koordinasi dengan
APINDO

Ditjen PEN cq. Direktorat KPE telah menyiapkan program

kegiatan aktivasi dengan APINDO untuk tahun 2014, dimana

bentuk kegiatan akan lebih difokuskan kepada workshop

mengenai sertifikasi di bidang social compliance. Tujuan dari

kegiatan ini adalah mempersiapkan perusahaan berskala

menengah ke atas yang eligible untuk meraih sertifikat

internasional di bidang social compliance.

Ruang lingkup nota kesepahaman akan diperluas dari tahun

sebelumnya, dimana ruang lingkup kerjasama yang baru akan

mencakup bidang social compliance, Standar Nasional Indonesia

(SNI) bagi produk UKM berorientasi ekspor, Hak Kekayaan

Intelektual (HKI), Trade Financing dan penciptaan atau

pemberdayaan pelaku usaha UKM berorientasi ekspor.
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BAB III
PENUTUP

Selama bulan Juli 2014, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-

kegiatan antara lain berupa Kegiatan Designer Dispatch Service, Rapat Koordinasi dengan

APINDO, Rapat Persiapan Forum Konsultasi bersama R.I. – Kanada, Rapat Persiapan

Pembukaan Hubungan diplomatik R.I. - Republik Sudan Selatan dan R.I. – Malawi, Rakor

Tingkat Menteri Persiapan Sail Raja Ampat 2014, Misi Pembelian ke Jawa Tengah seperti

Yogyakarta, Solo, & Jepara, Rapat Pembahasan rencana Pembukaan Pusat Distribusi

Produk Indonesia di Aqaba, Yordania, Progress Kegiatan In – Store Promotion Jepang,

Partisipasi Indonesia pada Pameran 29th Malaysia Int’l Jewelry Fair (MIJF) 2014 di

Malaysia, Rencana Country of Honor pada SIAL Canada 2015, pelayanan informasi

melalui Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan buyer melalui CSC, serta peningkatan

SDM melalui beberapa program diklat ekspor.

Dengan demikian, sepanjang bulan Juli 2014, selain beberapa aktivitas promosi

dan misi dagang, kegiatan Ditjen PEN banyak menunjukan aktivitas persiapan,

pembahasan dan pengembangan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan untuk bulan

berikutnya, yang tidak lain bertujuan supaya berkinerja lebih baik sesuai dengan tugas dan

fungsinya, serta secara tidak langsung memajukan Kementerian Perdagangan.

Ditjen PEN menyadari bahwa dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan pada bulan

Juli 2014 ini masih menemui beberapa kendala yang diharapkan pada pelaksanaan

kegiatan selanjutnya nanti dapat dilakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan,

sehingga semua kegiatan di tahun 2014 ini dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien

serta mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan optimal.
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