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KATA PENGANTAR

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

terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Diversifikasi Produk

Ekspor adalah Kegiatan Open House of WCC Award of Excellence for Handicraft 2014; mencakup

lingkup kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor antara lain Sosialisasi dan Bimtek

Permendag 01/M-DAG/PER/1/2014 Permendag 07/M-DAG/PER/1/2014 Permendag 13/M-

DAG/PER/3/2014 dan PMK No.41/PMK.4/1/2014 Balikpapan, “27th Asian Trade Promotion Forum

CEO Meeting”.

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

Pencitraan Indonesia antara lain FGD “Standar Penyelenggaraan & Keikutsertaan Pameran dan

Kampanye Pencitraan Indonesia (Nation Branding), Partisipasi pada SPOGA  di Koln Jerman,

Partisipasi pada CIFF 2014, Pameran Automechanika 2014 Messe Frankfurt am Main, Partisipasi

pada “Tokyo Game Show 2014”, Peresmian “House of Indonesia” di Shanghai, 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 September 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 kesembilan 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, Oktober 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 September 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

September 2014 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor meliputi kegiatan antara

lain: Kegiatan Open House of WCC Award of Excellence for Handicraft 2014.

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

mengikuti berbagai kegiatan antara lain Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendag 01/M-

DAG/PER/1/2014 Permendag 07/M-DAG/PER/1/2014 Permendag 13/M-DAG/PER/3/2014 dan PMK

No.41/PMK.4/1/2014 di kota Balikpapan tanggal 4 September 2014, “27th Asian Trade Promotion

Forum CEO Meeting” Ulaanbaatar Mongolia 11 - 12 September 2014.

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia pada bulan

September ini telah dilakukan meliputi Kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “Standar

Penyelenggaraan & Keikutsertaan Pameran dan Kampanye Pencitraan Indonesia (Nation Branding),

Partisipasi pada Pameran SPOGA 2014 tanggal 31 Agustus – 2 September di Koln Jerman,

Partisipasi pada Pameran “Cina International Furniture Fair (CIFF)” 2014, Pameran Automechanika

2014 Messe Frankfurt am Main, Partisipasi pada Pameran “Tokyo Game Show 2014”, Peresmian

“House of Indonesia” di Shanghai tanggal 20 September 2014.

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui kegiatan Forum

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

September ini telah diterima sebanyak 49 (empat puluh sembilan) permintaan hubungan dagang dari

sejumlah negara. Selain itu, Customer Service Center (CSC) sepanjang bulan September juga telah

menerima kunjungan dari 19 (sembilan belas) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang

membutuhkan layanan berupa konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis.

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan September 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 Kegiatan Open House of WCC Award of Excellence for Handicraft 2014, “ Focus

Group Discussion dengan tema “Standar Penyelenggaraan & Keikutsertaan Pameran dan Kampanye

Pencitraan Indonesia (Nation Branding).
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BAB I
KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor

Kegiatan Open House of WCC
Award of Excellence for
Handicraft 2014

Kegiatan Open House of WCC Award of Exellence for Handicraft

2014 diselenggarakan oleh Dekranas bekerjasama dengan

Kementerian Perdagangan pada tanggal 12 September 2014 di

Auditorium. Kegiatan Open House of WCC Award of Exellence for

Handicraft 2014 ini dihadiri oleh para peserta WCC Award dari

Indonesia, perwakilan dari UNESCO, AHPADA, para juri Inacraft

Award, Asosiasi dan Kementerian/Instansi terkait lainnya, serta

stakeholder lainnya di bidang kerajinan.

Acara diawali dengan penyampaian laporan dari Koordinator

Sekretariat, kemudian dilanjutkan oleh sambutan Direktur Jenderal

Pengembangan Ekspor Nasional yang menyampaikan harapannya

agar ekspor produk kerajinan Indonesia akan mencapai target yang

telah ditentukan pemerintah pada tahun ini, bahkan ke depan target

yang ditetapkan oleh pemerintah akan terus mengalami

peningkatan. Dalam acara tersebut, Ibu Bianca M. Lutfi selaku

Ketua Panitia Pelaksanaan WCC Award yang juga mewakili Ketua

Umum Dekranas yang berhalangan hadir pada saat tersebut, juga

menyampaikan ucapan terima kasih pada setiap pihak yang telah

berpartisipasi, serta harapan agar ajang penghargaan ini tidak
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sebatas penghargaan, namun juga mampu memacu dan

memotivasi tumbuh kembangnya kerajinan, khususnya di

Indonesia. Kegiatan yang menampilkan hasil karya peserta WCC

Award ini, terutama karya penerima WCC Award, bertujuan untuk

menambah wawasan dan inspirasi bagi para stakeholders bidang

kerajinan dalam mengembangkan inovasi karya kerajinan. Pada

kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan sertifikat oleh

Ibu Bianca M. Lutfi serta Dirjen PEN kepada para penerima WCC

Award dari Indonesia yang terdiri atas 49 karya kerajinan dan

mewakili 7 kategori produk kerajinan, yaitu: textile; natural fiber;

ceramic; wood; stone; metal dan other material.  Adapun para

penerima WCC Award terdiri dari:

A. Kategori Textile terdapat 20 karya penerima

 Hinggi Kawuru Pa Ngongu’ Textile (Submitted by Kornelis

Ndapa Kamang)

 Hikung Hemba Padua’ Textile (Submitted by Fidelis Tasman

Asmat)

 Ulap Doyo Hand Fan (Submitted by Wong Bandung)

 Batik Jewelry Box (Submitted by Wong Bandung)

 Cagcag/Songket Motif Widyahari’ Textile (Submitted by

Kelompok Jepun Bali)

 Cakra Senjata Dewa Wisnu’ Textile (Submitted by

Pertenunan Artha Dharma)

 Lenan’s Lamtik Stole (Brown) (Submitted by Lenan)

 Lenan’s Lamtik Stole (Natural) (Submitted by Lenan)

 Textile with motif of ‘Turtle and Gold Pillars’ (Submitted by

PT. Garuda Indonesia (Persero ), Tbk)

 ‘Lunggi Sambas’ textile with motif “Tabur Bunga” (Submitted

by PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk)

 Sabuk Anteng Lombok’ textile with motif Sekar Malam’

(Submitted by PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk)

 ‘Selendang Banun’ shawl (Batik & Tenun) (Submitted by

Wonderful Batik)

 Tradisional Balinese Hand-Woven Textile with Prembon

(Submitted by Cita Tenun Indonesia)

 Ikat Textile from Dayak Desa (Submitted by Koperasi Jasa

Menenun Mandiri)
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 ‘Purboskusumo’ Batik Textile (Submitted by Batik Sekar

Kedaton)

 ‘Ulos’ Shawl with ‘Ragidup’ pattern (Submitted by Tenun

Gaya)

 ‘PUJA’ Clothing (Submitted by Amanda Indah Lestari)

 ‘Lady of Java’ Puppet (Submitted by Djawa Gallery)

 A Set of Handbag and stole using Natural Indigo Batik ‘Nitik

Kawung (Submitted by Djawa Gallery) ‘Songket Tabur

Bintang’ Textile (Submitted by Tenun Gaya)

B. Kategori Natural Fiber terdapat 14 karya penerima

 Rattan Handbag with ‘Crying Inung’ Motif (Submitted by

Borneo Chic)

 ‘Tikar’ Rattan Mat (Submitted by Ms. Maja Damayanti)

 ‘Reing’ Bamboo and Rattan Basket (Submitted by Ms. Maja

Damayanti)

 ‘Bemban’ Fiber and Leather Handbag (Submitted by Borneo

Chic)

 ‘Kartika’ Travel Bags of Plaited ‘Pandanus’ and Leather

(Submitted by Myrna Munadi)

 ‘ Ketak’ Woven Bag (Submitted by Mawarianti)

 ‘Dulang’ Fruit Tray (Submitted by Mawarianti)

 ‘Bemban’ Praying Mat (Submitted by 7 Dara Group Artisans)

 Rice Container (Submitted by Artisans in TTS-NTT)

 ‘Sekar Jagad’ Ulap-Doyo Wall Hanging (Submitted by Susi

Mohamad)

 Rujuh’ Woven Container (Submitted by Koperasi Jasa

Menenun Mandiri-JMM)

 Beaded Rattan Handbag (Submitted by Jolin)

 ‘Anyaman Tikar Anak Lapis’ Mat (Submitted by Hj. Sutias

Handayani Gatot Pujo Nugroho) Rosella’ Table Mat

(Submitted by Djawa Gallery)

C. Kategori Ceramic terdapat 3 karya penerima

 Majapahit Heritage Bowl (Submitted by Rustam Nahrawi)

 Shell Bowl (Submitted by Rustam Nahrawi)

 Blue Lace Agate Series (Submitted by Tania Andina Kardin)
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D. Kategori Wood terdapat 3 karya penerima

 Tamarind Wood Bowl (Submitted by Bambang Haryono)

 Copper Filigree Fruit Bowl (Submitted by Mizz Collection)

 Cawang’ Art Radio (Submitted by PT. Kriya Nusantara)

E. Kategori Stone terdapat 1 karya penerima

 Granite Fruit Bowl (Submitted by Edy Suryanto)

F. Kategori Metal

 Brahminy Kite (Submitted by Reny Feby)

 Three Tier Brooch (Submitted by Dekranasda South East

Sulawesi Province)

 ‘The Betawi Bride of Indonesia’ Jewelry (Submitted by

Ranina Widjojo Hardjoprakoso)

 SURU’ Spoons (Submitted by Francis Sujaseputra)

G. Kategori Lainnya

 Sheep Skin Bag (Submitted by I. Era Irhamni)

 Cement Paper Batik Gift Wrap (Submitted by Green Harris

Batik)

 Soft Storage Set of Two (Submitted by Daughter of Klaten)

 Aku Eco’ Bone Earrings (Submitted by Ms. Sarah Dewi

Beekmans).
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1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Permendag 01/M-
DAG/PER/1/2014, Permendag
07/M-DAG/PER/1/2014,
Permendag 13/M-
DAG/PER/3/2014 dan PMK
No.41/PMK.4/1/2014 di kota
Balikpapan tanggal 4
September 2014

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Permendag No.01/M-

DAG/PER/1/2014, No.07/M-DAG/PER/1/2014, No.13/M-

DAG/PER/3/2014 serta PMK No.41/PMK.4/1/2014 tentang tata cara

pengisian nilai transaksi ekspor dalam bentuk Cost, Insurance, and

Freight (CIF) pada pemberitahuan ekspor barang (PEB)

dilaksanakan di kota Balikpapan pada tanggal 4 September 2014.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai upaya

penyebarluasan informasi terkait latar belakang diterbitkannya

Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2014, Permendag No.07/M-

DAG/PER/1/2014, Permendag No.13/M-DAG/PER/3/2014, dan

PMK No.41/PMK.04/2014, serta memberikan petunjuk teknis tata

cara pengisian modul PEB versi baru kepada pelaku usaha. Acara

dibuka oleh Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor serta

dihadiri oleh 70 orang dengan komposisi peserta dari kalangan

dunia usaha, asosiasi (KADIN, APINDO, GPEI, ALFI, INSA),

PT.ASEI Persero, serta instansi pemerintah (Disperindagkop &

UKM Prov.Kaltim, Disperindagkop & UKM Kota Balikpapan).

Sedangkan pembicara pada acara sosialisasi tersebut berasal dari

perwakilan APINDO, BP2KP Kemendag, Ditjen,Bea dan Cukai, dan

Bank Indonesia.

Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri – BP2KP
Pada kesempatan tersebut, pembicara menjelaskan tentang defisit

transaksi berjalan yang disebabkan oleh tekanan dari defisit migas

dan jasa, defisit tersebut semakin besar di saat kinerja neraca

perdagangan nonmigas dan transfer berjalan menurun semenjak

triwulan IV 2011. Indonesia harus mengatasi defisit transaksi

berjalan tersebut dengan menekan defisit migas dan jasa. Defisit

transaksi jasa yang disebabkan impor jasa angkutan, khususnya

laut, menjadi salah satu sumber defisit neraca pembayaran, dengan

kontribusi rata-rata sekitar 77%. Sementara itu, ekspor Indonesia

masih terfokus pada pasar Asia sebesar 89,5%, mayoritas

ekspornya adalah produk primer (94,68%), serta didominasi oleh

ekspor dalam bentuk curah. Mengingat negara-negara tujuan

ekspor Indonesia tidak terlalu jauh dan mayoritas produk yang
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diekspor adalah curah, maka hal tersebut merupakan tantangan

dan peluang bagi penyedia jasa angkutan nasional untuk bisa

bersaing dengan jasa asing yang selama ini mendominasi angkutan

ekspor-impor Indonesia. kebijakan penggunaan ToD CIF pada

aktivitas ekspor akan memberikan dampak, antara lain:

- Mengurangi defisit transaksi berjalan khususnya dari jasa

transportasi.

- Mendorong tumbuhnya industri jasa angkutan laut nasional

dalam kegiatan ekspor maupun impor.

- Mendorong tumbuhnya industri jasa asuransi nsional yang

bergerak di bidang perdagangan luar negeri.

- Mendorong pola ekspor dari pola indirect (FOB) ke pola

direct (CIF).

- Meningkatkan pemahaman pelaku ekspor terhadap perilaku

buyer di negara tujuan ekspor.

- Meningkatkan daya saing industri jasa transportasi nasional

di pasar global.

Bapak Mintardjo Halim – Ketua DPN KADIN dan APINDO
Dalam kesempatannya, pembicara menyampaikan bahwa pada

dasarnya pelaku usaha mendukung kebijakan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah terkait upaya mendorong penggunaan TOD CIF

pada kegiatan ekspor Indonesia, dimana pada tahap awal telah

disepakati perlu dilakukan peningkatan kualitas data ekspor melalui

pengisian nilai freight dan nilai asuransi pada formulir PEB,

sehingga diharapkan diperoleh informasi potensi di bidang jasa

angkutan dan asuransi yang selama ini sebagian besar dikuasai

asing. Melalui kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah

akan menjadi tantangan bagi instansi Pemerintah dan stakeholders

lainnya untuk mendorong industri jasa nasional dapat bersaing

dengan jasa asing dalam aktivitas ekspor.

Perwakilan Departemen Statistik Bank Indonesia
Pada sesi ini dijelaskan mengenai kondisi current account yang

defisit $28,45 miliar pada tahun 2013 akibat net-ekspor barang

turun tajam dan meningkatnya defisit pendapatan. Sementara

neraca jasa secara konsisten mencatat defisit sekitar $11,4 miliar.

Defisit neraca jasa ‘utamanya’ disumbang oleh defisit jasa

transportasi khususnya freight ($7,3 miliar pada tahun 2013).
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Semenjak diterapkannya Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2014,

Permendag No.07/M-DAG/PER/1/2014, Permendag No.13/M-

DAG/PER/3/2014, dan PMK No.41/PMK04/2014 serta

diimplementasikannya modul PEB secara on line, berimbas pada

meningkatnya validitas data PEB menjadi sekitar 95%.

Perwakilan Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan,
Bank Indonesia
Pada kesempatannya, perwakilan BI menyampaikan bahwa seluruh

Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib diterima melalui Bank Devisa

Dalam Negeri, DHE yang diterima harus sama dengan nilai PEB

(Nilai FOB yang tertera di PEB), serta tidak ada kewajiban

melakukan konversi ke rupiah dan disimpan dalam waktu tertentu.

Terkait dengan pencatatan DHE, maka saat ini Bank Indonesia

hanya mencatat DHE berdasarkan nilai FOB. Apabila terdapat

perbedaan data PEB yang disampaikan eksportir dengan data PEB

Ditjen Bea Cukai (DJBC), BI dapat memutuskan data PEB yang

akan dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE.

Perwakilan Ditjen Bea dan Cukai
Dalam kesempatannya, pembicara menjelaskan bahwa PMK

No.41/PMK.04/2014 diterbitkan untuk mengatur kewajiban

pengisian nilai freight dan asuransi pada PEB, dimana hal tersebut

bertujuan untuk kebutuhan proses pencatatan freight dan asuransi

dari kegiatan ekspor, sehingga tidak mengubah proses bisnis dan

transaksi ekspor, serta nilai transaksi ekspor yang mengikat adalah

nilai transaksi yang real (yang seharusnya atau sebenarnya dibayar)

dan disepakati antara pihak penjual (eksportir) dengan pembeli

(importir) di luar negeri. Ditjen Bea dan Cukai telah meluncurkan

model PEB versi 5.5.0 yang membantu perhitungan nilai freight dan

asuransi oleh sistem. Mayoritas eksportir Kalimantan Timur

sebenarnya sudah menggunakan PEB versi baru tersebut dan

diharapkan dengan sosialisasi ini semua eksportir Kalimantan Timur

menggunakan modul PEB menggunakan modul PEB dengan cara

sistem online.
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“27th Asian Trade Promotion
Forum CEO Meeting”
Ulaanbaatar, Mongolia 11 - 12
September 2014

Pada tanggal 11 - 12 September 2014 dilaksanakan “27th Asian

Trade Promotion Forum CEO Meeting” di Ulaanbaatar. Kegiatan

yang mengusung tema “The role and engagement of TPO in

Promoting of Green Business, FDI and Trade Facilitation” ini

dimaksudkan untuk berdiskusi mengenai penguatan kerjasama

regional di antara TPO di Asia.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari H.E.Noroviin Altankhuyag,

Perdana Menteri Mongolia, yang menyampaikan ucapan terima

kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta ATPF CEO

Meeting. PM Mongolia berharap agar kerjasama yang selama ini

telah terjalin antara Mongolia dan negara ASEAN lainnya dapat

terus ditingkatkan, sekaligus menyampaikan bahwa Mongolia

memiliki beberapa keunggulan yang akan bermanfaat bagi para

investor antara lain:

- Pemerintah Mongolia semaikin terbuka dalam memberikan

kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di Mongolia.

- Ekspor utama Mongolia adalah batubara, tembaga dan minyak

bumi.

- Produk utama potensial lainnya adalah cashmere, wool, produk

daging organik dan energi terbarukan.

Melanjutkan kegiatan, Chairman Mongolian National Chamber of

Commerce and Industry (MNCCI) selaku host, menyampaikan

bahwa CEO Meeting ini dihadiri oleh 52 delegasi dari 19 TPO

anggota ATPF yaitu ASTRADE, CCPIT, CITEM, DGNED, DITP,

EPB, HKTDC, IPIM, ITPO, JETRO, KOTRA, MATRADE, MNCCI,

MoFAT, SLEDB, TDAP, TPPD, TWTC, VIETRADE dan ITC. Pada

pertemuan kali ini Delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Direktur

Kerjasama Pengembangan Ekspor Ditjen PEN beserta staf dan

Atase Perdagangan Seoul – Korea Selatan.

Pelaksanaan 22nd dan 23rd ATPF Working Level Meeting
Ms.Junko Ishii, Sekretaris Jenderal ATPF WLM melaporkan hasil

pertemuan 22nd ATPF Working Level Meeting yang dilaksanakan

tanggal 21 - 22 November 2013 di Yamanashi - Jepang dan 23rd

ATPF Working Level Meeting pada tanggal 4-6 Juni 2014 di Saga -

Jepang di antaranya:
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- Development of Global Human Resources

Program ini telah diselenggarakan di Taipei (TWTC) dan

Hongkong (HKTDC) bekerjasama dengan JETRO, pada

pelaksanaan dari tahun 2012 dan 2013 diikuti oleh 27

peserta UKM Jepang yang mengikuti pelatihan pemasaran

internasional dan praktek bisnis lainnya;

- Regional Business Matching

Kegiatan ini telah dilakukan oleh HKTDC, TWTC,

AUSTRADE, DITP dan VIETRADE dengan mempertemukan

pengusaha Jepang dengan pengusaha lokal di masing-

masing negara. Masing – masing pihak menyampaikan

bahwa program tersebut sangat bermanfaat bagi pengusaha

untuk menjalin hubungan bisnis dan mengembangkan pasar

ekspor bagi produknya;

- Investment Working Group

Diikuti oleh 12 TPO yang terkait dengan investasi dan

menghasilkan skema pengaturan investor potensial yang

terintegrasi pada masing - masing TPO dimaksud.

9th Meeting of ATPF Exhibition Industry Commitee (AEIC)
Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa Taipei World Trade

Center (TWTC) akan menjadi host pada 6th ATPF Join Exhibition

2014 dengan tema “Green Vision, Green Asia” yang khusus

mempromosikan produk “green” yang akan diselenggarakan

bersamaan dengan Taiwan Internasional Green Industry Show

(TIGIS) pada tanggal 9 Oktober 2014 di Taiwan.

Rencana Pelaksanaan 28th ATPF CEO Meeting
28th ATPF CEO Meeting 2015 akan dilaksanakan di Colombo –

Srilangka pada tanggal 25 – 27 Agustus 2015 dimana Sri Lanka

Export Development Board (SLEDB) akan menjadi host. Tema yang

akan diusung dalam pertemuan tersebut adalah “Integrating Asia

with Global Value Chain” sedangkan topik yang akan dibahas

antara lain adalah peran aktif TPO dalam rangka pengembangan

ekonomi di wilayah Asian dan Internasional. Mengingat ATPF

merupakan salah satu sarana untuk berdiskusi dan bertukar

informasi antar anggota ATPF serta mengembangkan akses pasar
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produk Indonesia di pasar Asian, hendaknya Ditjen PEN dapat lebih

optimal dalam memanfaatkan program - program yang ditawarkan

oleh ATPF. Terkait dengan proposal dari ITC mengenai skema

pengukuran TPO Performance, Ditjen PEN dapat menindaklanjuti

hal tersebut melalui program capacity building bagi aparat Ditjen

PEN untuk mengembangkan kinerja organisasi dalam rangka

meningkatkan fasilitas pelayanan yang terkait dengan

pengembangan ekspor.

1.3. Peningkatan Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

1.3.1. Kegiatan Dalam Negeri

Focus Group Discussion
dengan tema “Standar
Penyelenggaraan &
Keikutsertaan Pameran dan
Kampanye Pencitraan
Indonesia (Nation Branding)

Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion ( FGD ) dengan

tema “Standar Penyelenggaraan & Keikutsertaan Pameran dan

Kampanye Pencitraan Indonesia (Nation Branding)” di Ballroom,

Hotel Aryaduta pada tanggal 4 September 2014. Focus Group

Discussion (FGD) deselenggarakan bekerjasama dengan Japan

International Coorporation Agency (JICA) untuk membahas dan

merumuskan poin-poin penting pada peraturan yang akan dibuat

mengenai standar penyelenggaraan dan keikutsertaan pameran

serta tentang Kampanye Pencitraan Indonesia (Nation Branding)

agar peraturan-peraturan yang dibuat secara holistik sehingga

dapat diimplementasikan oleh seluruh stakehorlder terkait.

Kegiatan FGD dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari Bapak

Subagyo, Bapak Gatot Presetyo Adjie, perwakilan dari

Kementerian dan Instansi terkait Kemendag, Kemenko

Perekonomian, Kemenperin, KKP, Kementerian Pertanian, BKPM,

Kemenparekraf, Kementerian Luar Negeri, Asperapi, Kadin dan

Akademisi. Acara diawali dengan sambutan dan sekaligus

pembukaan secara resmi kegiatan FGD oleh Direktur

Pengembangan Promosi dan Citra dan tim JICA yaitu Mr. Koichi

Matsui. Direktur P2C dalam sambutannya menyampaikan bahwa

UU Perdagangan mengamanatkan penyusunan 9 PP, 14 Perpres

dan 20 Permen dengan 19 poin penting. Beberapa faktor yang

mendorong terbentuknya kebijakan mengenai standar

penyelenggaraan pameran dan kampanye pencitraan Indonesia

antara lain; kinerja ekspor dan impor, liberalisasi pasar yang tidak
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dapat dihindari terutama tantangan mulai diberlakukannya

masyarakat  Ekonomi  ASEAN dan berkembangnya industri  MICE

(Meeting, Insentif, Convention dan Exhibition). Disampaikan pula

bahwa Ditjen PEN mengharapkan masukan atau ide dari peserta

FGD dan diharapkan memiliki standar yang jelas, terarah dan

adaptif dengan konteks perubahan yang terjadi baik di dalam negri

maupun global. Ditjen PEN juga mengharapkan peraturan

pelaksanan ini mempunyai visi yang membawa manfaat bagi

bangsa dan negara Indonesia dan mampu mewujudkan

kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Undang-Undang No. 7

Tahun 2014 tentang Perdagangan oleh Bapak Syst (Biro Hukum,

Kemendag) yang menyampaikan bagian dari UU terkait pembinaan

ekspor yang meliputi pembinaan terhadap pelaku usaha, standar

penyelenggaraan pameran. Pencitraan Indonesia (Nation

Branding) dan pembentukan bahan promosi. Pembinaan dalam hal

ini dapat berupa pemberian insentif, informasi peluang pasar.

Untuk meningkatkan pembinaan ini pemerintah dapat bekerjasama

dengan pihak lain seperti akademis, asosiasi dan lembaga lainnya.

Dalam kesempatan ini, Bapak Subagyo selaku staf khusus Mendag

menyampaikan bahwa UU Perdagangan memiliki 2 poin penting

yang pertama adalah:

1. UU Perdagangan ini bukan hanya milik Kementerian

Perdagangan tetapi menjadi rujukan bagi semua pihak yang

memerlukan.

2. Kebijakan Perdagangan bukan berarti Permendag tapi berlaku

juga Perindutrian sesuai dengan peraturan yang berlaku secara

konstekstual.

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri

Partisipasi pada Pameran
SPOGA 2014 tanggal 31
Agustus – 2 September di
Koln, Jerman

Keikutsertaan pada pameran ini adalah sebagai implementasi dari

kerjasama   Ditjen  PEN  dan Switzerland  Global   Enterprise

(SGE)/Swiss Import Promotion Programme ( SIPPO ) sesuai

dengan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2012 untuk

meningkatkan kemampuan pengusaha Indonesia dalam menjajaki

peluang usaha, memasarkan produknya, menjalin hubungan bisnis
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secara langsung dengan calon pembeli, serta mempertahankan

hubungan bisnis yang telah ada. Ditjen PEN Kemendag, dalam hal

ini Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor (Dit.KPE)

memfasilitasi Paviliun Indonesia (Indonesia Country Pavilion)

seluas 238 m2 dengan special design “Trade With Remarkable

Indonsia” dikombinasikan dengan tema outdoor furniture yang

mencerminkan suasana alam dan budaya Indonesia.

SPOGA 2014 merupakan pameran internasional tahunan garden

and outdoor furniture diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus – 2

September 2014 di Koln Messe, Koln Jerman. Pemilihan

keikutsertaan pada pameran SPOGA didasarkan pada observasi

produk outdoor furniture Indonesia yang potensial di pasar Jerman

dan sekitarnya. SPOGA 2014, The Garden Trade Fair diikuti oleh

lebih dari 2000 perusahaan dari sekitar lima puluh negara di dunia.

Penyelenggaraan dari pameran internasional bergengsi ini adalah

Kolnmesse, Koln, Republik Federal Jerman yang pada tahun ini

tepat 90 tahun. Peserta pameran yang difasilitasi dalam kerjasama

ini terdiri dari 10 perusahaan yang telah lolos seleksi dan telah

mengikuti coaching programme yaitu:

1. PT. Casa Java Furniture, Semarang

2. PT. Evoline Furniture Industry, Sidoarjo

3. CV. Debough Indonesia-Mbiyen, Sidoarjo

4. UD. Permata Furni, Semarang

5. CV. Ergo Furniture Indonesia, Jakarta

6. PT. Tunas Sinergi Persadatama, Yogyakarta

7. CV. Sunteak Alliance, Jepara

8. CV. Jawa Corner Indonesia, Kudus

9. PT. Amangriya, Sidoarjo

10. Queen Furniture, Jepara

Seleksi dilakukan dengan sangat ketat dalam rangka memperoleh

peserta yang kompeten. Seperti penyelenggaraan tahun

sebelumnya, seleksi dilakukan oleh SGE/SIPPO melalui

penjaringan di pameran - pameran furniture di Indonesia melalui

koordinasi dengan Ditjen PEN. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke

lokasi kerja calon peserta untuk mengetahui kondisi perusahaan

secara langsung baik dari berbagai aspek seperti keuangan, jumlah

pegawai, proses produksi, desain produk, dan lainnya. Sehari
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sebelum pameran dimulai, di lokasi pameran dilaksanakan sebuah

workshop untuk mempersiapkan para peserta tersebut dalam

melaksanakan kegiatan pameran. Melalui kegiatan ini para peserta

dibimbing/diberikan panduan untuk menarik perhatian para

pengunjung dalam waktu yang singkat. Setiap petugas perusahaan

dipandu melalui metode role playing dalam menghadapi

pengunjung/buyer dilengkapi dengan petunjuk mengenai  informasi

yang diperlukan maupun informasi yang harus dihindari  disertai

dengan simulasi menghadapi pembeli. Sebelumnya, di Indonesia

para peserta ini telah mengikuti berbagai bimbingan dalam

memahami selera dan preferensi konsumen Eropa.

Penyelenggaraan workshop atas dukungan ITPC Hamburg ini

diikuti oleh seluruh peserta. Adapun topik dan pembicara dalam

workshop yakni Furniture Trends and Design of the EU/CH Market

oleh James Kalin, International Consultant, SIPPO; Sales

Training/Impulse Presentation, oleh Andreas Elgenmann;

International Consultant, SIPPO dan How to Increase your Export

marketing Skills, oleh Rolf Bahler; International Consultant, SIPPO.

Pejabat dari Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor, Ditjen

PEN, Kemendag selain menjadi salah satu fasilitator dalam

workshop, juga mendampingi peserta Indonesia selama pameran

dan melakukan evaluasi atas program kegiatan kerjasama Ditjen

PEN dan SGE.

Selama pameran berlangsung para peserta didampingi oleh

beberapa orang konsultan pemasaran dari SIPPO untuk membantu

memperluas jangkauan calon pembeli. Para konsultan ini telah

melakukan hubungan dengan berbagai pembeli potensial untuk

mempromosikan produk para peserta di pavilliun Indonesia. Seperti

telah diduga sebelumnya, keikutsertaan Indonesia pada pameran

SPOGA 2014 mendapat perhatian dan antusiasme dari

pengunjung yang datang dari berbagai negara seperti: Amerika

Serikat, Belgia, Swiss, Israel, Canada dan dari negara setempat.

Paviliun Indonesia yang berada di tengah-tengah peserta dari

Eropa, di antara para peritel besar, cukup menguntungkan

terutama dalam meningkatkan kepercayaan para pengunjung

terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia, bahkan beberapa

perusahaan telah menandatangani kontrak pemesanan pada
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pembukaan pameran.

Hingga penutupan pameran hari pertama, dicatat sejumlah 547

kontak dagang dan menghasilkan rencana kontrak pemesanan

sebesar 2,45 juta USD. Capaian selama tiga hari pameran ini,

paviliun Indonesia memperoleh hampir 6 kali lipat lebih besar

dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yaitu sebesar

USD 463.620. Selain pavilliun Indonesia tersebut diatas, terdapat

pavilliun Indonesia lainnya seluas 40 m2 atas dukungan Atase

Perdagangan RI di Berlin. Peserta pameran yang terdiri dari 2

perusahaan yaitu: PT. Elmas Natura, Jakarta dan PT. Khavindo

Mebel Indonesia, Cirebon yang merupakan alumni coaching

program SGE. Sesuai dengan kesepakatan dalam program

coaching SGE bahwa perusahaan yang telah mengikuti coaching

selama 3 tahun berturut dan telah 3 kali mengikuti pameran tidak

diperkenankan untuk mendapatkan kembali dukungan serupa

melalui SGE/SIPPO dan diharapkan dapat berpartisipasi secara

mandiri. Dilaporkan bahwa kedua perusahaan tersebut mendapat

kontrak bisnis sejumlah 127 dengan kontrak berjumlah hamper 317

ribu USD.

Pada pamera tersebut, Ditjen PEN juga menyediakan stand

informasi mengenai produk-produk potensial Indonesia serta

informasi mengenai penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2014.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan Dit. KPE beserta Atase

Perdagangan RI di Berlin dan wakil ITPC di Hamburg juga

mengundang potensial buyers untuk mengunjungi TEI 2014 serta

menyampaikan fasilitas yang diberikan oleh kementerian

Perdagangan yaitu berupa akomodasi dan penjemputan di

bandara. Di hari kedua pameran, Atase Perdagangan RI di Berlin

menyelenggarakan jamuan makan malam pra peserta pameran

dan perwakilan dari SIPPO. Pada kesempatan tersebut, Atase

Perdagangan RI di Berlin menyampaikan apresiasi kepada para

peserta pameran yang telah turut mendukung peningkatan ekspor

Indonesia, juga kepada Kementerian Perdagangan RI dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, SGE/SIPPO

dan ITPC Hamburg yang telah memberikan dukungan penuh

dalam rangka memfasilitasi para pengusaha Indonesia pada

pameran SPOGA tahun 2014. Di hari terakhir pameran, wakil dari
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Dit. KPE beserta Atase Perdagangan RI di Berlin dan ITPC

Hamburg melakukan pertemuan dengan SGE untuk mengevaluasi

kegiatan yang telah dilakukan dan rencana kerjasama mendatang.

Hasil dari pertemuan tersebut secara garis besar:

 Kedua belah pihak menyampaikan penghargaan atas

penyelenggaraan kegiatan ini. Indonesia Country Pavillion telah

dilaksanakan dengan sukses dan berjalan dengan lancer.

 Kedua belah pihak menyatakan kegembiraan atas hasil dan

kemajuan yang telah dicapai oleh para peserta selama 2 tahun

berturut-turut bekerjasama mendirikan pavilliun Indonesia

disertai harapan kelanjutan kegiatan ini pada tahun 2015 dan

2016.

Partisipasi pada Pameran
“China International Furniture
Fair (CIFF)” 2014

China International Furniture Fair (CIFF) 2014, dilaksanakan

tanggal 5 - 8 September 2014, bertempat di China Import & Export

Fair Complex, Guangzhou, Xinguangdong Road No.980, Haizhu

District, Guangzhou China untuk publik dan businessman, serta

secara resmi dibuka oleh Mr.Zhu Changing, Chairman National

Furniture Association. Pameran CIFF merupakan pameran furnitur

terbesar di Tiongkok Tengah dan Asia diselenggarakan setahun

dua kali yakni pada bulan Maret dan September. Merupakan show

case untuk para proffesional buyer wholesalers, distributor and

retailer yang diikuti oleh 3.000 exhibitor dari 30 negara dan

menampilkan produk - produk spesifik dari negara-negara antara

lain: Amerika, Jerman, Italia, Perancis, Singapore, Thailand,

Australia, Jepang, Malaysia, Indonesia, Turki, termasuk RRT.

Pameran ini terdiri dari 18 hall, 7 hall diisi produk modern furniture,

3 hall diisi produk classic furniture, 5 hall diisi oleh produk home

decor dan home textiles, 1 hall diisi oleh office furniture, 1 hall diisi

oleh produk furniture machinery & raw materials, dan 1 hall diisi

oleh produk outdoor furniture. Pengunjung yang mendatangi

pameran ini sekitar 150.000 buyer yang terdiri dari berbagai sektor

seperti production/manufacturing industry, research/technology

center, institute association, university/college, architects, para

profesional, designer, distributor, wholesalers, confectioners, hotel

owner manager dan retail.

Paviliun Indonesia menempati area dengan luas space 210 m2

tampil dengan special design dan konstruksi dengan tema Trade
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with Remarkable Indonesia. produk yang dipamerkan adalah teak

wood furniture, recycled teak furniture, iron and wood furniture,

home and office furniture, carved door and furniture carvings, solid

teak wood furniture, furniture and home decoration berbahan kulit

kerang, accent recycled furniture for indoor and handicraft, craft

glass and mirror. Produk-produk tersebut berasal dari 11

perusahaan Indonesia yang difasilitasi seperti CV Ambarjati

Furniture (Klaten, Jawa Tengah), PT Armindo Intercorp (Sidoarjo,

Jawa Timur), CV.Bintang Jati Furniture (Jepara, Jawa Tengah),

CV.Debough Indonesia (Sidoarjo, Jawa Timur), Multi Dimensi

(Cirebon, Jawa Barat), CV.Nuansa Kayu Bekas (Sragen, Jawa

Tengah), CV.Property (Jakarta), Ride One Gallery (Bantul,

Jogjakarta), CV.Sultan Agung Craft (Ponorogo, Jawa Timur),

Teak123 (Jepara, Jawa Tengah), dan Top Mebel Furniture (Jepara,

Jawa Tengah).

Dari sisi produk yang ditampilkan, peserta Indonesia memiliki

kekuatan dalam hal kekhasan dan keunikan tampilannya, misalnya

produk accent recycled furniture for indoor anda accessories

furniture, teak garden furniture, wooden furniture and craft dan

ukiran beberapa kuda sedang berlari yang merupakan icon produk

Indonesia. pada hari pertama, Paviliun Indonesia dikunjungi oleh

Konjen RI dan staf Konjen RI. Paviliun Indonesia tampil bagus

dengan desain dan konstruksi dan display produk yang beragam

dan masing-masing mempunyai nilai seni tersendiri, Konjen

menyempatkan bertemu dengan seluruh peserta di booth peserta

serta memberi motivasi bahwa peluang pasar produk Indonesia
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khususnya furniture dan handicraft sangat berpeluang di China,

serta menginfokan pameran yang diadakan di propinsi Tung Kuan

produknya general, yaitu Indonesia diberi fasilitasi oleh EO

sebanyak 26 booth dengan akomodasi selama 6 malam, agar

peserta CIFF dapat mengikuti peluang tersebut. Produk Indonesia

banyak diminati buyer terbukti dari order dan spot order yang

diterima, karena keunikan dan kekhasan produknya. Pada hari

pertama hampir semua peserta telah mendapat order dan

pembelian secara langsung. Perolehan order terbesar adalah

CV.Sultan Agung sebanyak 3 container (1 container gelang

ekaliptus, 1 container meja kursi anak dan 1 container garden

furniture), CV.Ambarjati Furniture 1 container produk home magic

metal dan accessories furniture, Top Mebel 1 container produk

accessories furniture, dan Teak123 memperoleh 1 container

produk garden furniture, sedangkan yang belum mendapatkan

order maupun spot order adalah CV.Bintang Jati furniture. Tercatat

hasil transaksi selama 4 hari pameran (5-8 September 2014)

adalah sebesar US$ 1.133.386 dan jumlah inquiry yang diterima

sebanyak 149 inquires. Sedangkan pengunjung yang datang di

paviliun Indonesia sebanyak 2.810 orang.

Adapun buyer yang berkunjung ke paviliun Indonesia bervariasi

dan berasal dari berbagai negara antara lain dari RRT (Fusan,

Shanghai, Guangzhou) India, Hongkong, Singapura, Thailand,

Korea, Jepang, Madagaskar, Kanada, Rusia, Inggris, Australia,

Spanyol, Amerika, Denmark, Rumania, Ghana, New Jersey, Turki

dan Dubai. Sejumlah buyer juga melakukan kontak dagang dengan

pelaku usaha Indonesia. Produk yang diminati antara lain home

office furniture, chair and table furniture, cabinet, accessories

furniture/handicraft, chair antic, gebyok/pintu ukir, kuda susun, kuda

lari, meja kursi kecil, box tissue glass, stand flower antic, base

lampu meja, roda lampu meja, boxcircel lampu meja, tempat lilin,

mirror, mirror teak wood, table round, frame wood, small

accessories furniture, coffe table, kursi sofa, tv buffet, garden teak

furniture.
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Pameran Automechanika 2014
Messe Frankfurt am Main

Pada tanggal 16 hingga 20 September 2014 telah berlangsung

kegiatan pameran Automechanika di Frankfurt am Main. Pameran

ini merupakan pameran dagang terkemuka untuk sektor komponen

dan suku cadang kendaraan roda empat yang berlangsung setiap

dua tahun sekali dan bertempat di Messe Frankfurt. Pameran

Automechanika 2014 menempati areal seluas 305.000 m2 dan

diikuti oleh 4.631 peserta, dan dihadiri sekitar 150.000 pengunjung.

Jumlah pengunjung yang berasal dari luar Jerman merupakan

peluang pasar yang potensial bagi produk komponen otomotif

Indonesia.

Kementerian Perdagangan RI dan perwakilan perdagangan di luar

negeri, dalam hal ini Atase Perdagangan pada KBRI Berlin dan

Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Hamburg, serta

perwakilan RI di Jerman telah mendukung dan memberikan

fasilitasi kepada para pengusaha Indonesia dalam bentuk stand

gabungan dan menyediakan ruang pertemuan bisnis selama

berlangsungnya kegiatan pameran Automechanika. Keikutsertaan

perusahaan Indonesia pada pameran ini diorganisir oleh PT. Dianta

Mitrafairindo Internasional sebagai perwakilan resmi pihak Messe

Frankfurt di Indonesia. Paviliun Indonesia mengambil tema “Trade

with Remarkable Indonesia” berada di lahan seluas 100 m2 yang

berlokasi di hall 3.1 K95 Messe Frankfurt Exhibition Center yang

khusus memamerkan produk elektronict dan automotive sparepart.

Partisipasi Indonesia pada pameran Automechanika Frankfurt 2014

yang dikelola dalam sebuah paviliun Indonesia merupakan

keikutsertaan yang pertama dan bekerjasama dengan Atase

Perdagangan pada KBRI Berlin serta ITPC Hamburg. Peserta

Indonesia yang terdiri dari produsen produk komponen otomotif

menempati 10 stand yang difasilitasi oleh Ditjen PEN Kementerian

Perdagangan. Sementara Atdag Berlin dan ITPC Hamburg

menyediakan 2 stand yang digunakan sebagai stand informasi

serta tempat penyelenggaraan networking dan kontak bisnis.

Adapun 10 peserta pameran yang mengisi Paviliun Indonesia

adalah produsen dan eksportir komponen otomotif Indonesia.

Pameran Automechanika 2014 yang mendapat dukungan

pemerintah pusat dan perwakilan RI di Jerman menghadirkna para

produsen dan eksportir komponen otomotif Indonesia sebagai
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exhibitor yang menampilkan produk-produk unggulan, yaitu :

a. PT. Buanatama Metalindo (oil filter, fuel filter, water separator

filter, coolant filter for automotive, heavy duty, marine, serta

generator and machinery).

b. PT. Jimco Sukses Indonesia (filter oil, filter udara dan hidrolik).

c. PT. Tri Mega Baterindo (automotive and motorcycle batteries).

d. PT. Waja Kamajaya Sentosa (tools and dies, jigs and fixtures

serta general stamping parts)

e. PT. Selatan Jadi Jaya (automotive battery and VRLA battery)

f. Indoprima Group (brake lining, brake shoe and brake pads, wire

harness and battery cable, combination and ignition switch,

clutch facing, wire and tube, leaf spring and coil spring, cylinder

head gasket, wire mesh, taps, serta fine blanking and press

parts).

g. PT. Supreme Belting Perkasa (V-belt, transmission belt,

industrial v-belt, automotive v-belt, agriculture v- belt).

h. PT. Partuni Perdana (gasket)

i. PT. Indobatt Industri Permai (automotive storage battery)

j. PT. IRC Inoac Indonesia (rubber automotive and industrial

parts).

Kunjungan pada Paviliun Indonesia selama pameran berlangsung

telah berhasil menarik minat pembeli asing terhadap produk-produk

yang dipamerkan. Tercatat sekitar 557 pengunjung yang dating ke

paviliun Indonesia yang mengambil tema Trade With Remarkable

Indonesia untuk melihat hingga melakukan kontak bisnis dengan

para peserta pada pameran ini. Selama 5 hari kegiatan pameran

berlangsung telah terjadi transaksi dagang dengan estimasi senilai

USD 1.110.500 dan lebih dari 115 inquiries dari berbagai negara

yang akan ditindaklanjuti oleh peserta Paviliun Indonesia setelah

berlangsungnya pameran ini. Jumlah prakiraan jumlah transaksi

tersebut diperoleh dari berbagai nilai pembelian produk peserta

pameran yang tergabung dalam paviliun Indonesia. Dari hasil

pencatatan ini diperoleh informasi bahwa buyer yang berminat

terhadap produk komponen otomotif Indonesia ini berasal dari 52

negara diantaranya yaitu: UK, Bulgaria, Jerman, Perancis,

Honduras, Belarusia, Estonia, India, UAE, Rusia, Polandia,

Maroko, Afrika Selatan, Algeria, Turki, Czech Rep, Mesir, Philipina,
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Barbados, Kolombia, Belanda, Iran, Argentina, Tunisia, Hungaria,

Singapura, Cote de Ivory dan negara lainnya.

Partisipasi pada Pameran
“Tokyo Game Show 2014”

Pameran Tokyo Game Show 2014 adalah salah satu pameran

terbesar produk game industry di kawasan Asia yang

diselenggarakan rutin setiap tahun di Makuhari Messe, Chiba-

Jepang oleh Computer Entertainment Supplier’s Association

(CESA) dan Nikkei Business Publications, Inc (Nikkei BP)

bertempat di Makuhari Messe, Chiba Perfecture, Exhibition Hall 1-

9, Event Hall-International Conference Halls. Pameran yang

mengusung tema Changing Games; The Transformation of Fun,

menampilkan produk dari industri game di antaranya game

software, online games, game platforms, PC online games,

browser games, PC peripherals, games for smart phones, table

and other smart devices, social games, cloud game software,

development tools, middleware, license business and other game-

related products.

Partisipasi Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN pada

pameran ini merupakan pameran yang kedua kalinya sebagai hasil

kerjasama dengan ASEAN - Japan Center (AJC). Adapun pada

partisipasi ini, difasilitasi 5 (lima) perusahaan, yaitu; Sign Design

(mobile game application, creative design, illustration), PT.

Altermyth (mobile game, Browser-based game, social and game

platform), Enspire Studio (3D animation, 3D outsourcing service),

PT. Bamboomedia Digital, serta Oray Studio (game & app

development, game asset production, game design).

Pameran Tokyo Game Show 2014 diikuti oleh berbagai

perusahaan dan instansi yang terkait dengan industri konten.

Selain itu, pemerintah Jepang juga menampilkan berbagai institusi

pendidikan yang berhubungan dengan industri tersebut. Terdapat

berbagai paviliun internasional seperti dari Taiwan, Korea, Belanda,

Amerika dan negara-negara ASEAN yang tergabung di paviliun

ASEAN Japan Center (AJC) yang berada di hall 1. Lima

perusahaan Indonesia yang berada di paviliun AJC bersama

dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang berasal dari 9

negara anggota ASEAN lainnya, masing-masing menempati stand
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berukuran 5 m2. Selain 5 perusahaan yang berada di paviliun AJC,

terdapat 7 perusahaan Indonesia yang juga ikut berpartisipasi pada

pameran Tokyo Game Show 2014 yang difasilitasi oleh

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yaitu:

Anantarupa Studios, Artconde Indonesia, Kidalang, RGB Creative

Digital Media Studio, Tinker Games, Touchten Games, dan

Kreeape Indonesia. Terdapat 1 perusahaan lain yaitu Digital

Happiness yang digandeng oleh Sony di paviliun Indie Game Area.

Selama 2 hari partisipasi pada pameran Tokyo Game Show 2014,

lima perusahaan Indonesia tersebut mendapatkan total permintaan

hubungan dagang atau inquiries dari buyer potensial sebanyak 140

yang datang dari berbagai negara seperti Jepang, Negara - negara

anggota ASEAN, Hongkong, Taiwan, China, Korea, Swedia,

Jerman, Inggris, Amerika dan Kanada. Seluruh inquiries yang

sudah masuk perlu segera ditindaklanjuti kembali setelah kegiatan

pameran usai. Pada hari ketiga pameran, ASEAN Japan Center

bekerjasama dengan LLP ASEAN Creative Supporters

mengadakan acara penganugerahan ASEAN Character Award

yang diberikan kepada 4 pemenang yang terdiri dari satu orang

pemenang Grand Prize (Bloody Bunny dari Thailand), satu orang

pemenang second prize (Main Studio dari Indonesia), dan dua

orang pemenang special jury award (Asva dari Kamboja dan Sign

Design dari Indonesia).  ASEAN Character Award yang ditujukan

untuk para pelaku bisnis di bidang publishers, licensing business

agencies dan merchandising companies. Adapun juri ASEAN

Character Award berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari Senior

Editorial staff Nikkei Business Publications Inc, Nikkei

Entertainment, Editor in Chief Anime,Journalist Contents Producer,

Executive Officer Japan Online Game Association, Secretary

General Character Data Bank, dan Secretary General ASEAN-

Japan Centre.

Di hari yang sama telah diadakan seminar ASEAN Japan

Networking Event dan Business Matching, yang telah diagendakan

oleh ASEAN Japan Center dengan mengundang 6 perusahaan

terkemuka Jepang yang bergerak di industri konten. Seminar

menyampaikan presentasi tentang kondisi pasar Jepang untuk

industri dimaksud dan persyaratan bagi perusahaan asing yang
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ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan di Jepang atau

masuk ke pasar Jepang. Pada kegiatan ini, setiap peserta bebas

mengajukan pertanyaan kepada para presenter. Selain 6

perusahaan tersebut, AJC juga telah mengundang 24 perusahaan

Jepang lainnya yang ingin melakukan Business Matching dengan

perusahaan-perusahaan game dan animasi asal negara-negara

anggota ASEAN. Kegiatan Business Matching diadakan setelah

kegiatan seminar, yaitu seluruh perusahaan yang berasal dari satu

negara dikumpulkan di satu meja dan perusahaan Jepang yang

berminat akan mendatangi meja tersebut untuk bertukar informasi

dan kartu nama. Dari dua  hari  pelaksanaan  pameran dan

kegiatan Business Matching yang  diatur  oleh  AJC, tiga

perusahaan yaitu Enspire, Inmotion & Oray Studio, dan PT,

Bamboomedia Cipta Persada mendapatkan trial order dengan  total

jumlah  US$ 555.000  dan  total  estimasi penjualan  dari  seluruh

peserta Indonesia yag harus ditindaklanjuti  adalah  US$

1.872.000.

Peresmian “House of
Indonesia” di Shanghai
tanggal 20 September 2014

Pada tanggal 20 September 2014, dalam rangkaian kunjungan

kerja ke Shanghai, Wakil Menteri Perdagangan RI telah

meresmikan House of Indonesia di Gedung Macalline, Shanghai.

Peresmian tersebut dihadiri oleh Konsul Jenderal RI Shanghai,

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Dirjen

Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, staf khusus Menteri

Perindustrian, Sekjen AMKRI (Asosiasi Mebel dan Kerajinan
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Indonesia), masyarakat Indonesia dan kalangan pengusaha

setempat di bidang furniture. Pada peresmian House of Indonesia

tersebut, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Bapak Bayu

Krisnamurthi, menyampaikan beberapa pokok sambutan, di

antaranya ucapan selamat atas berdirinya House of Indonesia di

Shanghai dan mengusulkan House of Indonesia (HOI) juga dapat

menampilkan produk Indonesia lainnya seperti kopi, batik dan

kuliner Indonesia. Diusulkan pula aga HOI dapat memiliki situs

yang menyajikan informasi/promosi dalam bahasa Mandarin.

Ditambahkan pula kehadiran HOI di Shanghai milik pengusaha

Indonesia, Bapak Tenggono Chuandra Phoa, melengkapi 3 tempat

semacam House of Indonesia yang telah lebih dulu berdiri di kota

Tianjin, Yiwu dan Nanning. Untuk itu, Kementerian Perdagangan

saat ini tengah mendorong agar House of Indonesia juga dapat

dibuka di kota Beijing. Disampaikan pula bahwa kerjasama dan

persahabatan Indonesia dengan Tiongkok sangat penting bagi

perkembangan kedua Negara. Untuk itu gagasan “Maritime Silk

Route” dari pemerintah RRT perlu disambut positif mengingat

dasar kegiatan tersebut adalah aktivitas perdagangan.

Pada kesempatan yang sama, Konsul Jenderal RI Shanghai

menyampaikan sambutan selamat atas dibukanya HOI di Shanghai

yang merupakan tanda keseriusan pihak swasta Indonesia untuk

memasuki pasar furnitur di RRT. Ditambahkan bahwa kehadiran

Kemendag pada peresmian ini merupakan bentuk dukungan

pemerintah Indonesia kepada pihak swasta Indonesia untuk lebih

berkontribusi bagi pengembangan ekspor furnitur Indonesia ke

RRT. Diharapkan kiranya House of Indonesia lainnya dapat pula
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hadir di kota lapis kedua di RRT seperti di kota Nanjing, Hangzhou

dan lain-lain. Acara peresmian HOI kemudian dilanjutkan dengan

press conference dengan sejumlah wartawan dari Indonesia dan

setempat. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan tari

Saman oleh mahasiswa Indonesia dari Universitas Fudan di

Shanghai.

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 September 2014, dengan

rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service

Center pada bulan September 2014 sebanyak 49 (empat

puluh sembilan) permintaan, terdiri dari 19 (sembilan belas)

permintaan melalui kunjungan langsung ke CSC dan 30 (tiga

puluh) permintaan informasi melalui email. Dimana 19

(sembilan belas) permintaan terdiri dari 18 (delapan belas)

permintaan yang diterima dari dalam negeri dan 1 (satu)

permintaan dari luar negeri. 18 (delapan belas) permintaan

hubungan dagang yang berasal dari importir/buyer luar negeri

di 8 (delapan) negara yaitu: Amerika Serikat, Korea, Mexico,

Jepang, Pakistan, Mesir, Austria dan Fiji.

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
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informasi yang diminati oleh calon pembeli dari masing-

masing negara asal adalah handicraft, food and beverage,

textile and textile product (uniform), wooden product, fishery

product (dried fish), health and medical equipment, building

material (keramik), household appliances, mining product

(coal), electronic product, dan kertas toilet.

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 menjadi anggota

Membership Service di CSC.

2. Pengunjung Customer Service Centre (CSC)

Jumlah pengunjung CSC pada bulan September 2014

sebanyak 19 (sembilan belas) 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 September 2014 sebanyak 18

(delapan belas) 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: produk makanan

dan minuman olahan, handuk, pot untuk bunga dan

sayuran, rempah - rempah, produk tekstil, karbon aktif,

coconut shell, charcoal, susu kambing, furniture,

Kapsul albumin ikan gabus, minuman sachet, madu,

Furniture wodden teak, rattan Coffee bean robusta,

Insecticide dan minyak kayu putih. Selain pemintaaan

informasi tersebut di atas pengunjung juga ingin

mengetahui informasi tentang Membeship Services.

B. Business Matching

Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan

September 2014 sebanyak 1 (satu) pengunjung, Mr.
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Obeid Hassan pada bulan September 2014, berasal

dari Mesir yang meminati produk sabun. Buyer tersebut

berkunjung secara spontan, buyer yang bersangkutan

sangat berkeinginan mendapatkan daftar nama – nama

perusahaan produsen sabun Indonesia yang tercatat

pada institusi pemerintah. Hal ini dikemukakannya

mengingat banyak hal negatif yang terjadi dengan

mendapatkan kontak bisnis di internet.

C. Permanent Trade Display (PTD)

Sampai dengan periode Januari s/d September 2014,

perusahaan peserta PTD sebanyak 46 (empat puluh

enam) perusahaan.

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Penyelenggaraan Program
Pelatihan

Selama bulan September 2014 Balai Besar Pendidikan dan

Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) hanya menyelenggarakan 13

(tiga belas) kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor

sebagai berikut:

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

Pelatihan ini diikuti oleh 28 orang peserta.

b. “Prosedur Impor” (Jakarta, 9 s.d. 12 September 2014).

Pelatihan ini diikuti oleh 23 orang peserta.

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

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI

dengan PT Telkom dan diikuti oleh 30 orang peserta yang

merupakan pelaku UKM binaan PT. Telkom.

d. “Training of Coaches” (Jakarta, 16 s.d. 18 September 2014).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan

“Coaching Program” dan diikuti oleh 30 orang peserta yang

merupakan pengajar dalam kegiatan “Training of Exporters”

tanpa dipungut biaya.

e. “Strategi Pemasaran Produk Agribisnis untuk Ekspor”

(Surabaya, 16 s.d. 18 September 2014). Pelatihan ini
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diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3E

Surabaya dan diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan

pelaku UKM di daerah Surabaya dan sekitarnya.

f. “Sistem Manajemen Mutu Produk Rotan untuk Pasar Ekspor”

(Paser Balengkong, 16 s.d. 18 September 2014). Pelatihan ini

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan

Disperindag Kab. Paser dan diikuti oleh 30 orang peserta

yang merupakan pelaku UKM di daerah Kab. Paser (Prov.

Kalimantan Timur).

g. “Prosedur Ekspor” (Bogor, 9 s.d. 11 September 2014).

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI

dengan Disperindag. Kab. Bogor dan diikuti oleh 30 orang

peserta yang merupakan pelaku UKM di daerah Kab. Bogor.

h. “Prosedur Ekspor” (Kupang, 9 s.d. 11 September 2014).

Pelatihan yang menggunakan skema dekon subsidi ini

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan

Disperindag. Prov. Nusa Tenggara Timur dan diikuti oleh 30

orang peserta yang merupakan pelaku UKM di daerah Prov.

NTT.

i. “Kemasan dan Label Makanan Olahan” (Semarang, 3 s.d. 5

September 2014). Pelatihan yang menggunakan skema

dekon subsidi ini diselenggarakan atas kerjasama antara

BBPPEI dengan Kadin Prov. Jawa Tengah dan diikuti oleh 30

orang peserta yang merupakan pelaku UKM di daerah Prov.

Jawa Tengah.

j. “Prosedur Ekspor” (Tangerang, 9 s.d. 11 September 2014).

Pelatihan yang menggunakan skema dekon kontraktual ini

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan

Disperindag. Prov. Banten dan diikuti oleh 30 orang peserta

yang merupakan pelaku UKM di daerah Prov. Banten.

k. “Refresher Training of Exporters” (Yogyakarta, 2 s.d. 4

September 2014). Kegiatan yang merupakan bagian dari

rangkaian kegiatan “Coaching Program” ini diselenggarakan

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Sekolah Tinggi Ilmu
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Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Nasional (STIM

YKPN) Yogyakarta dan diikuti oleh 30 orang peserta yang

merupakan pelaku UKM di daerah Prov. D.I. Yogyakarta.

l. “Training of Exporters” (Surabaya, 23 s.d. 25 September

2014). Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian

kegiatan “Coaching Program” ini diselenggarakan atas

kerjasama antara BBPPEI dengan P3E Surabaya dan diikuti

oleh 30 orang peserta yang merupakan pelaku UKM di

daerah Prov. Jawa Timur.

m. “Refresher Training of Exporters” (Bandung, 23 s.d. 25

September 2014). Kegiatan yang merupakan bagian dari

rangkaian kegiatan “Coaching Program” ini diselenggarakan

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag. Prov.

Jawa Barat dan diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan

pelaku UKM di daerah Prov. Jawa Barat.

Untuk tahun 2014 BBPPEI telah menetapkan target pelaksanaan

diklat ekspor sebanyak 119 angkatan dengan target jumlah

peserta sebanyak 4.360 orang. Total jumlah pelatihan yang telah

terlaksana sejak awal Januari 2014 hingga akhir September 2014

adalah 91 angkatan dengan total jumlah peserta 2.784 orang.

Dengan demikian realisasi jumlah angkatan diklat ekspor tahun

2014 telah mencapai 76,47% dengan realisasi jumlah peserta

diklat mencapai 63,85%.

Pengembangan Kurikulum
dan Silabus

Selama bulan September 2014 BBPPEI telah melaksanakan

beberapa kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus

pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2-4 September 2014 perwakilan Tim

Manajemen BBPPEI mengadakan kunjungan kerja ke

Disperindag Pekanbaru. Kunjungan kerja yang dilaksanakan

dalam rangka kegiatan “Analisis Kebutuhan Diklat” ini

bertujuan untuk mengali informasi mengenai topik-topik

pelatihan yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM di

Pekanbaru dan kawasan sekitarnya.

b. Pada tanggal 15-18 September 2014 perwakilan Tim

Manajemen BBPPEI melakukan kunjungan kerja ke
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Palangkaraya (Prov. Kalimantan Tengah) dalam rangka

kegiatan “Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Diklat” guna

mengetahui topik-topik pelatihan ekspor yang paling

dibutuhkan oleh pelaku UKM di Palangkaraya dan daerah-

daerah sekitarnya.

c. Pada tanggal 22 September 2014 Tim Manajemen BBPPEI

menyelenggarakan rapat guna melakukan revisi terhadap

kurikulum dan silabus untuk pelatihan “Teknik Promosi

Produk Ekspor (Kelas A dan B)”.

d. Pada tanggal 22-25 September 2014 perwakilan Tim

Manajemen BBPPEI melakukan kunjungan kerja ke Prov.

Lampung dalam rangka kegiatan “Identifikasi dan Analisa

Kebutuhan Diklat” guna mengetahui topik-topik pelatihan

ekspor yang paling dibutuhkan oleh pelaku UKM di Prov.

Lampung.

e. Pada tanggal 29 September 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat penyusunan kurikulum dan silabus untuk

pelatihan “Strategi Pemasaran Ekspor” yang merupakan

program kerjasama antara BBPPEI dengan PT. Telkom yang

akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 Oktober 2014 di

Jakarta.

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 5-6 September 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat manajemen guna membahas penyusunan

rencana anggaran BBPPEI untuk tahun anggaran 2015.

b. Pada tanggal 9 September 2014 perwakilan Tim Manajemen

BBPPEI menghadiri “The 12th SGS Quality Network

Conference” (terkait penerapan SMM ISO 9001:2008 di

BBPPEI).

c. Pada tanggal 9 dan 11 September 2014 Tim Manajemen
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BBPPEI mengadakan kurasialumni yang akan berpartisipasi

dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2014.

d. Pada tanggal 11 September 2014 perwakilan Tim Manejemen

BBPPEI menghadiri rapat pembahasan “Rancangan

Permendag tentang Standar Penyelenggaraan dan

Keikutsertaan dalam Pameran Dagang” yang diselenggarakan

di kantor pusat Kementerian Perdagangan RI.

e. Pada tanggal 12 September 2014 semua pegawai di

lingkungan BBPPEI menghadiri rapat persiapan

penyelenggaraan kegiatan Klinik Bisnis dalam rangkaian

pelaksanaan Trade Investment Forum 2014 (Trade Expo

Indonesia 2014).

f. Pada tanggal 15 dan 25 September 2014 Tim Manajemen

BBPPEI menyelenggarakan rapat evaluasi guna meninjau

pelaksanaan pelatihan-pelatihan ekspor yang telah

diselenggarakan sebelumnya.

g. Pada tanggal 16 September 2014 Tim Manajemen BBPPEI

menyelenggarakan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan

program “Training of Exporters” (TOX) periode 2013 s.d. 2014.

Diketahui bahwa selama periode tersebut program ini telah

menghasilkan 10 (sepuluh) orang eksportir baru.

h. Pada tanggal 18-19 September 2014 dan 25 September 2014

perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menghadiri rapat

pembahasan penyusunan anggaran untuk Tahun Anggaran

2015 yang diselenggaraan oleh Biro Perencanaan dan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.

i. Pada tanggal 19 September 2014 perwakilan Tim Manajemen

BBPPEI menghadiri rapat persiapan penyelenggaraan Trade

Expo Indonesia (TEI) 2014 yang diadakan di kantor pusat

Kementerian Perdagangan RI.

j. Pada tanggal 22 September 2014 perwakilan Tim Manajemen

BBPPEI menghadiri rapat pembahasan penyusunan anggaran

BBPPEI untuk Tahun Anggaran 2015 yang diselenggarakan
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oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.

k. Pada tanggal 24 September 2014 perwakilan Tim Manajemen

BBPPEI menghadiri rapat persiapan pelaksanaan TEI 2014

yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), event organizer, dan Jakarta

International Expo (JI Expo).

l. Pada tanggal 30 September 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat pertemuan teknis dengan tenaga ahli dari

Korea Selatan, Mr. Sang Han, Koh, dalam rangka pelaksanaan

program World Friend Korea Advisor periode tahun 2014 s.d.

2015.
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BAB II
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan

Kegiatan Open House of
WCC Award of Excellence
for Handicraft 2014

Dalam rangka persiapan pengiriman karya pameran

untuk di Dongyang, RRT, maka panitia WCC Award tengah

menyiapkan hal - hal teknis untuk pengiriman barang - barang

tersebut.  Adapun forwarder yang telah ditunjuk oleh WCC pusat

untuk pengiriman barang adalah Agility. Berkenaan dengan

prosedur pengiriman barang, diinformasikan oleh pihak forwarder

bahwa mereka membutuhkan dokumen terkait lisensi ekspor.

Focus Group Discussion
dengan tema “Standar
Penyelenggaraan &
Keikutsertaan Pameran dan
Kampanye Pencitraan
Indonesia (Nation Branding)

Mengenai penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesia

perlu menggunakan media secara luas. Selain disebarkan di

dalam dan luar negeri diperlukan juga jejaring media sosial

seperti twitter dan facebook merupakan cara yang lebih efektif

mengingat target audien nation branding adalah masyarakat

internasional meliputi visitor, investor, dan konsumen.

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian

Kegiatan Open House of
WCC Award of Excellence
for Handicraft 2014

Sehubungan dengan hal prosedural pengiriman barang tersebut,

maka akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Ditjen

Perdagangan Luar Negeri.

Focus Group Discussion
dengan tema “Standar
Penyelenggaraan &
Keikutsertaan Pameran dan
Kampanye Pencitraan
Indonesia (Nation Branding)

Kegiatan FGD ini merupakan sebuah inisiatif awal untuk

pembahasan draft permendag khususnya mengenai standar

penyelenggaraan dan keikutsertaan pameran. Sedangkan FGD

mengenai kampanye pencitraan Indonesia telah diadakan

sebelumnya dengan menghadirkan pakar dan narasumber.
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BAB III
PENUTUP

Selama bulan September 2014, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup

kegiatan-kegiatan antara lain berupa Kegiatan Kegiatan Open House of WCC Award of

Excellence for Handicraft 2014, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendag 01/M-

DAG/PER/1/2014 Permendag 07/M-DAG/PER/1/2014 Permendag 13/M-DAG/PER/3/2014

dan PMK No.41/PMK.4/1/2014 di kota Balikpapan tanggal 4 September 2014, 27th Asian

Trade Promotion Forum CEO Meeting Ulaanbaatar Mongolia 11 - 12 September 2014,

Focus Group Discussion dengan tema “Standar Penyelenggaraan & Keikutsertaan

Pameran dan Kampanye Pencitraan Indonesia (Nation Branding), Partisipasi pada

Pameran SPOGA 2014 tanggal 31 Agustus – 2 September di Koln Jerman, Partisipasi

pada Pameran China International Furniture Fair (CIFF)” 2014, Pameran Automechanika

2014 Messe Frankfurt am Main, Partisipasi pada Pameran “Tokyo Game Show 2014”,

Peresmian “House of Indonesia” di Shanghai tanggal 20 September 2014, pelayanan

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

peningkatan SDM melalui beberapa program diklat ekspor.

Dengan demikian, sepanjang bulan September 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

September 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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