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Pada laporan bulanan periode Februari 2017 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang 
telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Pembukaan 
Indonesia Fashion Week (IFW) 2017, Seleksi Good Design Indonesia 2017; mencakup 
lingkup kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor yaitu Rapat Pembahasan 
Kendala Ekspor Perhiasan Emas Indonesia ke India, Kunjungan Korea International Trade 
Association (KITA) di Jakarta Terkait Permohonan Kerja sama Joint Online Exhibition 
dengan Ditjen PEN, Pertemuan Dengan Pejabat Perwakilan Uni Eropa dan Tim EU Business 
Avenues, Pendampingan Kegiatan JETRO Dalam Rangka Kunjungan ke Industri Jamu di 
Yogyakarta.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 
Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Partisipasi Indonesia pada Arab Health 2017, 
DUBAI UAE; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan  Pelayanan Hubungan Dagang dan 
Informasi Ekspor melalui Pelayanan Customer Service Centre, Penyebarluasan Informasi 
Pasar dan Peluang 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 Februari 2017. 
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 ke-dua tahun 2017 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,  Maret 2017

Direktorat Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional

Arlinda

Kata Pengantar
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Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia, selama Bulan Februari 2017 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 Februari 2017 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor meliputi 
kegiatan antara lain: Pembukaan Indonesia Fashion Week (IFW) 2017, Seleksi Good Design 
Indonesia 2017.   

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama Bulan 
Februari ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Rapat Pembahasan 
Kendala Ekspor Perhiasan Emas Indonesia ke India, Kunjungan Korea International Trade 
Association (KITA) di Jakarta Terkait Permohonan Kerja sama Joint Online Exhibition 
dengan Ditjen PEN, Pertemuan Dengan Pejabat Perwakilan Uni Eropa dan Tim EU Business 
Avenues, Pendampingan Kegiatan JETRO Dalam Rangka Kunjungan ke Industri Jamu di 
Yogyakarta.   

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 
pada bulan Februari ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Partisipasi Indonesia pada Arab 
Health 2017, DUBAI UAE.  

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 
kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 
inquiry, dimana pada bulan Februari ini telah diterima sebanyak 68 (enam puluh delapan) 
permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer Service Center 
(CSC) sepanjang bulan Februari juga telah menerima kunjungan dari 14 (empat belas) 
perusahaan dalam negeri dan dari luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 
konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Februari 2017 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 antara lain Rapat Pembahasan Kendala Ekspor Perhiasan Emas Indonesia 
ke India, Kunjungan Korea International Trade Association (KITA) Di Jakarta Terkait 
Permohonan Kerja sama Joint Online Exhibition dengan Ditjen PEN, Pertemuan Dengan 
Pejabat Perwakilan Uni Eropa dan Tim EU Business Avenues.

Ringkasan Eksekutif
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1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor 

Pembukaan IFW ke-5 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 bertempat 
di Plenary Hall, JCC. Acara dimulai pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh beberapa pejabat 
antara lain Menteri Perindustrian; Menteri Luar Negeri; Kepala Badan Ekonomi Kreatif;  
Dirjen PEN - Kementerian Perdagangan; Deputi  IV Kemenko Perekonomian, Perwakilan 
Kementerian Pariwisata, Perwakilan Kementerian KUKM; SMESCO; Ketua APPMI serta Duta 
Besar dari beberapa negara antara lain Australia, ltalia, Myanmar, lndia dan Kazakhstan. 

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN ikut serta mendukung pelaksanaan IFW 
sejak awal pelaksanaan pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Dukungan Kemendag 
pada pelaksanaan IFW terfokus pada bidang pemasaran dan distribusi produk-
produk fesyen agar dapat menguasai pasar lokal, regional dan mancanegara dengan 
mengupayakan berbagai program dan kebijakan, antara lain pengembangan produk 
berstandar internasional, pengembangan promosi produk yang efektif dan efisien, serta 
pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan Balai Besar Pendidikan dan 
Pelatihan Ekspor lndonesia (BBPPEI). Selain itu berpartisipasi pada zona produk fesyen, 
dimana sebagian pelaku usaha telah mengikuti workshop program pengembangan 
merek oleh Ditjen PEN. Ditjen PEN juga menginformasikan kepada para perwakilan di luar 
negeri untuk mengundang buyers potensial agar hadir di IFW. 

Acara dibuka oleh ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode lndonesia (APPMl) lbu 
Poppy Dharsono. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan bahwa IFW merupakan 
upaya berkesinambungan APPMI untuk mempromosikan kekayaan budaya lndonesia. 
Harapannya bahwa ajang IFW ini bisa menghasilkan desainer berkualitas yang dapat 
memajukan industri fesyen di tanah air. Menteri Perindustrian, Bpk. Airlangga Hartanto 
dalam sambutannya mengungkapkan bahwa industri fesyen selama ini berkontribusi 
besar pada devisa negara, PDB nasional serta penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data 
BPS, nilai ekspor produk fesyen pada tahun 2015 mencapai USD 12.1 miliar. Kontribusi 
industri fesyen terhadap PDB nasionar sebesar 1.21 persen. Sebagai sektor padat karya, 
industri fesyen mampu menyerap tenaga kerja sebanyak dua juta orang atau total 14.7 
persen dari tenaga kerja di sektor industri. Industri fesyen merupakan ujung rantai dari 
industri tekstil yang memiliki nilai tambah tinggi, sekaligus merupakan salah satu dari 16 
kelompok industri kreatif yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Oleh 
karena itu, pelaku industri fesyen tanah air perlu terus menjajaki pasar ekspor prospektif 
seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. 

Acara dilanjutkan dengan peresmian dengan secara bersama-sama oleh Ketua APPMI 
didampingi pejabat dari beberapa instansi terkait, dalam hal ini Menteri perdagangan 
diwakili oleh Dirjen PEN. Pembukaan IFW 2017 diawali dengan peragaan busana 
bernuansa budaya yang dipersembahkan oleh beberapa desainer berbakat Indonesia. 
Selain mengangkat budaya, IFW 2017 kali ini juga turut mempromosikan sepuluh 
destinasi pariwisata Indonesia yang diangkat oleh Kementerian Pariwisata seperti Danau 
Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-
Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Destinasi wisata tersebut menjadi 
inspirasi para desainer yang diaplikasikan pada koleksi busana melalui penggunaan 
bahan seperti tenun, songket, bordir, dan batik dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan 

Bab I Kinerja

Pembukaan Indonesia Fashion 

Week (IFW) 2017 
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tema Celebration of Culture, keseluruhan rangkaian acara dikemas semenarik mungkin 
sehingga dapat mewakili kekayaan budaya Indonesia mulai dari tata panggung dan 
interior keseluruhan. 

Indonesia Fashion Week (IFW) 2017 diselenggarakan mulai tanggal 1 - 5 Februari 2017. 
Ajang ini diikuti oleh 450 UKM dan melibatkan lebih dari 200 desainer serta 200 peragawan. 
Selama lima hari, IFW 2017 menampilkan 20 peragaan busana, 10 seminar, kompetisi dan 
lokakarya, talkshow, dan juga tenant dari ratusan merek lokal.

Sebagai tindak lanjut dari rencana JETRO Jakarta untuk turut berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan seleksi Good Design Indonesia 2017, telah dilaksanakan pertemuan antara 
Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit P2E) bersama Direktorat Kerjasama 
Pengembangan Ekspor (Dit. KPE) Ditjen PEN Kemendag dengan perwakilan JETRO 
Jakarta, pada Jumat, 10 Februari 2017. Pada pertemuan ini, JETRO menyampaikan bahwa 
kerjasama serupa sudah pernah mereka lakukan dengan DITP Thailand saat mereka 
menginisiasi Design Excellence Award (DE-mark) di tahun 2007 sampai dengan 2010. 

JETRO Jakarta dalam hal ini telah menyatakan akan menyanggupi beberapa hal berikut 
untuk kerjasama pelaksanaan Seleksi Good Design Indonesia, yakni:
1. Mendatangkan pihak Japan Institute of Design Promotion (JDP) pada saat Kick-Off 

Meeting yang sekaligus dapat diadakan penandatanganan MoU antara pihak DJPEN 
dan JDP dimana JETRO sebagai saksi dari penandatanganan tersebut;

2. Membantu dalam pengadaan seminar ataupun publikasi terkait seleksi Good Design 
Indonesia;

3. Mendatangkan juri dari JDP pada saat seleksi tahap ke-2 seleksi Good Design 
Indonesia; 

4. Mengadakan mini seminar mengenai produk Indonesia dengan mengundang 
narasumber pimpinan DJPEN pada acara Exhibition Good Design Award di Tokyo 
pada bulan November awal.

Selain itu pihak JETRO Jakarta juga terbuka terhadap usulan yang dapat dikerjasamakan 
dalam lingkup seleksi Good Design Indonesia tersebut. 

Terkait hal tersebut, Ditjen PEN akan mengajukan proposal yang akan ditujukan kepada 
JETRO Jakarta mengenai item-item untuk mendukung kegiatan seleksi Good Design 
Indonesia dan dapat difasilitasi melalui kerjasama dengan pihak JETRO sekaligus sebagai 
formalitas resmi atas kesanggupan dari pihak JETRO tersebut. Selanjutnya sesuai dengan 
usulan pihak Dit. KPE hal tersebut nantinya dapat dituangkan dalam Service Agreement 
antara Dit P2E bersama dengan JETRO Jakarta berisi detail dari proposal yang disetujui 
bersama.

Seleksi Good 

Design Indonesia 2017
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1.2.  Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Rapat pembahasan kendala ekspor perhiasan emas lndonesia ke lndia antara Direktorat 
Kerjasama Pengembangan Ekspor dengan perwakilan dari Kundan Group dan PT. Antam 
(Persero), Tbk berlangsung pada tanggal 24 Januari 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai 
13, Gedung Utama Kementerian Perdagangan. Rapat dipimpin oleh Direktur Kerjasama 
Pengembangan Ekspor, Ditjen PEN dan dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen PEN, Kundan 
Group dan PT. Antam (Persero), Tbk. Rapat bertujuan untuk menggali masukan yang 
lebih lengkap mengenai kendala ekspor perhiasan emas lndonesia ke lndia serta peluang 
ekspor komoditi tembaga ke lndia. Kundan Group merupakan salah satu perusahaan 
terkemuka di lndia yang bergerak di bidang ekspor/impor precious metal, beras, polymer 
dan bahan-bahan kimia lainnya. Kundan Group memiliki 55 kantor cabang di lndia dan 15 
kantor cabang di luar negeri (Colombia, Peru, Ghana, Uganda, UAE, Srilanka, Kamboja, dan 
Hong Kong) dengan omzet lebih dari USD 4 miliar. 

PT. Antam menyampaikan bahwa ekspor perhiasan emas lndonesia ke lndia pada tahun 
2014 mencapai 1,3 ton dan meningkat tajam pada tahun 2015 sebesar 8,1 ton atau senilai 
USD 350 juta. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pemberlakuan ASEAN lndia Free Trade 
Agreement (AI-FTA), sehingga ekspor perhiasan emas yang dilakukan oleh PT. Antam 
tidak dikenakan pajak. Namun, sejak tahun 2016, volume ekspor perhiasan emas ke 
lndia menurun drastis menjadi hanya 90 kg, padahal kebutuhan perhiasan emas di lndia 
mencapai 800 ton per tahun. Kronologis penurunan ekspor produk emas lndonesia ke 
lndia, antara lain:
a. Pada tanggal 19 Juni 2015, Directorate of Revenue lntelligence of lndia menyampaikan 

kecurigaannya terhadap ekspor produk emas lndonesia sebagai bukan kategori 
Wholly Obtained (WO) atau tidak berasal dari hasil tambang sendiri pada periode 
2014-2015 dan 2015-2016 dan dinilai telah merugikan lndia;

b. Hal tersebut memicu Pemerintah lndia untuk memberlakukan persyaratan Garansi 
Bank sebesar 16% (tahun 2015) dan 100% (tahun 2016). Konsekuensi penerapan 
Garansi Bank tersebut adalah ekspor emas lndonesia tertahan di Bea dan Cukai 
Pemerintah India, dan hanya dapat diproses lebih lanjut apabila importir membayar 
garansi bank tersebut.

c. lmportir lndia mengajukan permasalahan tersebut ke pengadilan, dan pada tanggal 
26 April 2016 pengadilan Tinggi New Delhi mengeluarkan keputusan agar Pemerintah 
lndia mencabut penerapan Garansi Bank karena telah melanggar Customs Tariff Act 
1975. Keputusan banding Pengadilan Tinggi New Delhi tersebut bersifat mutlak 
dan mengartikan bahwa produk emas lndonesia berhak mendapatkan perlakuan 
preferensi ASEAN-lndia Free Trade Agreement (AIFTA) dan pengenaan Garansi Bank 
100% harus segera dicabut. 

d. Namun demikian, pada tanggal 1 Maret 2016 pemerintah lndia mulai memberlakukan 
Counter Vailing Duty (CVD) sebesar 12,5% pada produk emas lndonesia. CVD 
adalah pungutan tambahan terhadap produk impor dari suatu negara. Hal tersebut 
bertentangan dengan AIFTA, memberatkan importir lndia dan menghambat ekspor 
perhiasan emas lndonesia ke lndia. 

e. Pada tanggal 25 Agustus 2016, Kedutaan Besar lndia di Jakarta menyampaikan Nota 
Diplomatik kepada Direktur Kerjasama Asia Tengah dan Selatan, Kementerian Luar 
Negeri mengenai rencana kunjungan delegasi dari Central Bureau of Excise and 

Rapat Pembahasan Kendala 

Ekspor Perhiasan Emas 

Indonesia ke India
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Customs (CBEC) India untuk Verification Visit ke PT. ANTAM. Hal ini merujuk pada 
artikel 17 AIFTA, dimana verifikasi dapat dilakukan jika terdapat salah satu pihak yang 
tidak puas dengan penjelasan pada suatu masalah.

f. lndonesia telah menyampaikan tanggapan kepada Kedutaan Besar India di Jakarta 
bahwa Indonesia tidak keberatan dengan rencana kunjungan tersebut sejauh proses 
verifikasi telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Article 16 dan 17 
OCP AIFTA. Selain itu, Indonesia mengharapkan agar India dapat menyampaikan 
secara detil SKA yang dipermasalahkan serta alasan keberatan sebagai dasar verifikasi 
tersebut.

g. Kedutaan Besar lndia di Jakarta kembali mengirimkan permintaan verifikasi lapangan 
pada tanggal 4 November 2016 dan ditujukan langsung ke PT. ANTAM dengan 
tembusan Ditjen PDN, Kemendag. Hal ini diduga sebagai strategi dari Bea Cukai India 
agar bisa mendapatkan izin verifikasi lapangan mengingat permintaan sebelumnya 
tidak disetujui.

h. Menanggapi surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar India di Jakarta tersebut, 
Kementerian Perdagangan, c.q Ditjen Perundingan Perdagangan lnternasional dan 
Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah mengirimkan tanggapan yang berisi penjelasan 
berupa data-data dan informasi lengkap mengenai persyaratan kandungan bahan 
baku, baik yang didapatkan seluruhnya dari dalam negeri/Wholly Obtained (WO), 
maupun syarat kandungan lokal/Regional Value Contain (RVC) dan juga keabsahan 
form SKA yang menggunakan SKA ASEAN-India FTA (AIFTA).

IPSKA Cakung sebagai penerbit SKA telah memberikan keterangan sebagai berikut : 
a. IPSKA Cakung sudah menyampaikan verifikasi terhadap penerbitan SKA dengan 

Form AI ke pihak Bea Cukai lndia, baik mengenai penerbitan SKA dan juga kandungan 
bahan baku yang digunakan pada produk perhiasan tersebut. Verifikasi seharusnya 
hanya dilakukan pada SKA yang meragukan saja, namun pihak Bea Cukai India 
meminta verifikasi pada hampir semua form Al produk perhiasan.

b. Terhitung hingga tanggal 10 Juni 2016, terdapat lebih dari 700-an SKA yang diverifikasi 
oleh Bea Cukai dan berlanjut hingga bulan September 2016.

PT. ANTAM juga sudah menyampaikan klarifikasi mengenai penggunaan bahan baku emas 
pada perhiasan tersebut dan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah asli 
lndonesia dan pada kasus RVC, produk perhiasan ANTAM mengandung 38,28 % emas lokal 
Indonesia (hal tersebut melebihi persyaratan kandungan minimum yaitu sebesar 35%) 
dan pihaknya memiliki dokumentasi lengkap dari pengolahan emas dimaksud. Terkait 
dengan permintaan verifikasi, PT. ANTAM juga menyampaikan keberatannya karena hal 
tersebut dinilai tidak menghormati hukum. 

Menanggapi permasalahan yang ada, perwakilan dari Kundan Group lndia menyampaikan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Kundan Group India mengharapkan agar pemerintah Indonesia tidak menerima 

permintaan kunjungan CBEC karena dikhawatirkan kunjungan tersebut memiliki 
tujuan untuk mencari data dan informasi lain yang dapat melemahkan Keputusan 
Pengadilan Tinggi New Delhi dimana telah membebaskan dakwaan terhadap produk 
emas lndonesia.

b. Pihaknya juga menilai bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh 
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pihak Kemendag sudah cukup lengkap sehingga tidak seharusnya pihak CBEC 
menyampaikan keraguannya lagi.

c. Kundan Group pernah melakukan Site Visit pada tanggal  11 November 2015 ke Unit 
Bisnis Pengolahan dan  Pemasaran Logam Mulia di Pulogadung,  Jakarta. Berdasarkan 
hasil verifikasi lapangan, produk perhiasan emas PT. ANTAM  telah  memenuhi semua 
persyaratan sebagai produk ekspor originating lndonesia ke lndia dan berhak 
memperoleh skema preferensial tarif AIFTA, baik dalam kriteria WO atau RVC 38%.

d. Selain produk perhiasan emas, Kundan Group juga menyampaikan minatnya untuk 
dapat mendirikan pabrik pengolahan tembaga di lndonesia sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan nilai tambah produk tembaga Indonesia, mengingat sampai 
dengan saat ini tembaga diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Ditjen PEN menyambut baik minat Kundan Group untuk berinvestasi di sektor tembaga, 
dan akan memberikan dukungan yang diperlukan. Namun begitu, diinformasikan bahwa 
saat ini hanya terdapat 2 (dua) perusahaan penambangan tembaga di lndonesia, yaitu 
PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Pacific Nusantara. Kedua perusahaan tersebut 
juga merupakan supplier tembaga bagi PT. Smelting yang lebih dari 90% persediaan 
tembaganya dikirimkan untuk Mitshubishi lndonesia guna di ekspor ke Jepang. Sebagai 
informasi, PT. ANTAM juga menyampaikan bahwa ekspor produk emas lndonesia dinilai 
lebih menguntungkan apabila diekspor dalam bentuk perhiasan dibandingkan dalam 
bentuk emas batangan. Hal tersebut mengingat proses pembayaran produk perhiasan 
yang lebih cepat (menggunakan Telegraphic Transfer/TT, sedangkan produk emas 
batangan harus menggunakan LC, dan proses pencairan dana akan membutuhkan waktu 
selama 5 (lima) hari. Meskipun demikian, persediaan emas batangan lebih banyak yang 
diekspor jika dibandingkan dengan emas perhiasan. Hal ini dikarenakan jika mengekspor 
dalam bentuk perhiasan masih dikenakan CVD sebesar 12,5 % dan pajak barang mewah.

Pihak Korea lnternational Trade Association (KITA) telah melakukan kunjungan ke 
Dit. Kerjasama Pengembangan Ekspor - Ditjen PEN pada tanggal 1 Februari 2017 di 
Kemendag. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mendapatkan konfirmasi dari Ditjen 
PEN mengenai penawaran kerjasama Joint online exhibition dalam www.tradekorea.com.  

Delegasi KITA dipimpin oleh Mr. Daniel Kweon - Executive Representative KITA Jakarta 
Center, Mr. Andrew Kim - Deputy Director KITA Jakarta Center dan menyampaikan hal-hal 
sebagai berikut:
a. KITA berdiri pada tahun 1946 dan bertujuan untuk mendukung perusahaan lokal Korea 

memperluas bisnis di pasar global dan mendorong kemitraan antara perusahaan 
lokal Korea dengan perusahaan asing. Layanan yang disediakan oleh KITA antara lain 
adalah market place Business to Business (tradeKorea.com) dan Business to Customer 
(Kmall24.com); 

b. Selain itu, KITA juga memiliki berbagai bisnis antara lain; Lodging (Grand & COEX 
lnterContinental Hotel, Oakwood Premier COEX Center), Shopping (COEX Mall, 
Hyundai Department Store), Leisure (COEX Artium Performance Center, Movie 
Theater, Aquarium, Seven Luck Casino), Transportation (CALT - City Airport, Logistic & 
Travel), Business Facilities (COEX Convention Facilities, COEX Exhibition Halls), Office 
Space (Trade Tower, ASEM Tower, CALT Tower);

c. Pihak KITA juga telah menjalin beberapa kerjasama dengan mitra internasional 

Kunjungan Korea International 

Trade Association (KITA) di 
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yaitu Alibaba Group, Thaitrade (Royal Thai Government), MPI (Ministry of Planning 
and lnvestment), MATRADE (National Trade Promotion Agency of Malaysia), IDB 
(lnter-American Development Bank), ASBDC (America’s Small Business Development 
Center), dan D&B (Dun & Bradstreet);

d. KITA menyampaikan bahwa sekitar 3.156 UKM  lndonesia telah memanfaatkan 
fasilitas dalam website tradekorea.com dan sebanyak 1,7% dari jumlah tersebut telah 
mendapatkan permintaan kontak dagang;

e. Pada tahun 2013, KITA dan BKPM telah menandatangani MoU Tentang Kerja Sama 
Promosi lnvestasi yang berlaku selama 3 tahun. Pihak KITA juga mengharapkan 
dapat meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan di bidang B to 
B e-platform; 

f. Manfaat yang akan diperoleh Ditjen PEN melalui kerja sama Joint Online Exhibition 
yang diusulkan antara lain: 
•	 Membantu promosi UKM dan produk potensial lndonesia ke pasar global secara 

gratis; 
•	 Sebagai salah satu cara untuk mempromosikan website DGNED ke seluruh 

dunia.

Pada tanggal 7 Februari 2017, pihak KITA telah mengirimkan konsep Joint Statement antara 
Ditjen PEN dengan KITA. Namun demikian, konsep tersebut masih bersifat khusus untuk 
kerja sama di bidang e-commerce. Pihak KITA juga mengharapkan agar penandatanganan 
kerjasama tersebut dapat dilakukan antara Menteri Perdagangan dengan CEO KITA pada 
saat penyelenggaraan Indonesia - Korea Cooperation on E-Commerce Workshop tanggal  
4 April 2017 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta. Terkait dengan permintaan dari pihak KITA 
agar penandatanganan dapat dilakukan oleh Menteri Perdagangan, kami berpendapat 
bahwa  kerja sama tersebut  cukup  ditandatangani  oleh  Dirjen PEN, mengingat KITA 
merupakan organisasi swasta yang pengoperasiannya tidak berada di bawah Kementerian 
secara langsung. 

Kunjungan Pejabat Perwakilan Uni Eropa dan Tim EU Business Avenues (EUBA) in South 
East Asia, ke Ditjen PEN c.q.  Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor berlangsung 
pada tanggal 1 Februari 2017. Dalam kerangka program EU Business Avenues in South 
East Asia pada tanggal 12- 14 Maret 2017 akan dilaksanakan kunjungan misi para pelaku 
bisnis Eropa ke Jakarta dalam rangka memperkenalkan budaya bisnis di lndonesia dan 
mempertemukan para pelaku usaha dari kedua belah pihak untuk saling mengenal 
potensi dalam membangun hubungan bisnis yang lebih baik. Dalam kunjungan tersebut 
berbagai kegiatan akan dilakukan seperti 1 on 1 business matching, exhibition, panel 
discussion, dan social gathering. Seluruh kegiatan bertempat di JIEXPO Kemayoran, 
Jakarta memanfaatkan kegiatan lndonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017, 11-14 
Maret 2017, dengan tujuan untuk memudahkan para pelaku usaha berpartisipasi pada 
kegiatan ini. Sebelum ke Jakarta, misi bisnis ini mengunjungi Singapura.

Program EU Business Avenue in South East Asia didanai oleh Uni Eropa untuk membantu 
perusahaan-perusahaan di Eropa mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Dalam 
periode 2016 - 2020 EU Business Avenues in South East Asia akan membawa sekitar 1.000 
perusahaan dalam sejumlah 20 misi bisnis. Sejumlah 44 perusahaan menengah Eropa yang 
berkaitan dengan Contemporary European Design khususnya dalam industri yang terkait 

Pertemuan Dengan Pejabat 
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dengan furnitur akan berpartisipasi dalam misi ini. Beberapa alasan memilih sektor usaha 
ini antara lain adalah kenyataan terjadinya peningkatan bisnis furnitur di ASEAN pada 
tingkat 3,5% di tahun 2016, letak geografis lndonesia yang terdapat di persimpangan arus 
perdagangan global, terdapat jumlah masyarakat kelas menengah yang terus meningkat, 
dan ekonomi yang terus berkembang. Terdapat juga peningkatan permintaan untuk 
desain interior dari sektor properti seperti hotel, kondominium, dan restoran. Situasi ini 
menyediakan peluang bagi perusahaan Eropa untuk bekerjasama dengan perusahaan 
lndonesia dalam memenuhi permintaan terhadap produk-produk berkualitas tinggi 
dengan memanfaatkan biaya yang rendah serta memberikan solusi manufaktur yang 
ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini akan dipertemukan dengan calon mitra 
lokal dalam kegiatan matchmaking. Kegiatan matchmaking dilakukan dengan terlebih 
dahulu memahami keinginan perusahaan Eropa dilanjutkan dengan memilih perusahaan-
perusahaan lokal dalam sektor yang sama sehingga terjalin kerjasama membangun 
industri, berkolaborasi dengan artis atau desainer lokal. Perusahaan-perusahaan lokal 
sedang dikumpulkan oleh Tim EUBA di lndonesia dengan harapan setiap perusahaan 
Eropa akan mendapat sejumlah 5 calon mitra. 

Pada tanggal 12 Februari 2017 Dit. KPE telah melakukan pendampingan kegiatan field 
visit (kunjungan lapangan) ke 2 (dua) industri jamu/herbal di Yogyakarta, yaitu PT. Merapi 
Farma Herbal dan Ginggang Jamu Bar. Sebagai bentuk implementasi MoU antara JETRO 
lndonesia dan Kementerian Perdagangan, maka pada program TA 2017 Ditjen PEN dan 
JETRO sepakat untuk mengembangkan produk jamu dan herbal lndonesia ke pasar Jepang. 
Hal tersebut didasari oleh beberapa permintaan dari perusahaan Jepang yang berminat 
untuk mempromosikan jamu di pasar Jepang. Delegasi Jepang yang berpartisipasi dalam 
kunjungan ini, antara lain Machiko Muramatsu (CEO Greato Co.Ltd), Masonabu Sakamoto 
(Director Kumamoto Prefectural), Akihiro Mikoda (Section Chef - Kumamoto Prefectural), 
Yasushi Ueno (Assosiate Manager - Fragrance Journal), Yamashiro (Senior Manager - JETRO 
Jakarta), beserta beberapa staf dan penterjemah.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Greto Co.Ltd pada tahun 
sebelumnya, dimana dalam kunjungan tersebut pihak Greato berkesempatan untuk 
berpartisipasi dalam pembuatan jamu di salah satu sekolah jamu di Bali. Greato Co.Ltd 
merupakan perusahaan kosmetik di Jepang yang beberapa produknya telah mendapatkan 
sertifikasi halal (http://company.greato.co.jp). 

Selain Yogyakarta, pada tanggal 13 Februari 2017 JETRO juga melakukan kunjungan ke 
Industri jamu di Semarang, yaitu Sido Muncul dan Nyonya Meneer. Kegiatan kunjungan 
lapangan ini bertujuan untuk menguji lebih jauh mengenai kapasitas dan kapabilitas 
dari masing-masing industri jamu/herbal yang dikunjungi untuk dapat ekspor ke Jepang. 
Selain itu, Greato Co. Ltd ingin mencari supplier bahan baku jamu yang potensial untuk 
mendukung rencana pendirian kafe jamu di Jepang. 

PT. Merapi Farma Herbal
Merapi Farma Herbal adalah salah satu perusahaan yang ikut berperan dalam 
mengembangkan tanaman obat dan obat tradisional beserta manfaatnya bagi kesehatan 
serta mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pemanfaatan 
tanaman obat dan obat tradisional kepada masyarakat. Produk Merapi Farma Herbal 

Pendampingan Kegiatan JETRO 
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bermerek dagang Jamu Godog Khas Jogja telah dipasarkan di kota Yogyakarta sejak tahun 
1994, dan pada penghujung tahun 2004 mulai merambah ke pasar nasional. Sejak tahun 
2014, Merapi Farma Herbal semakin memperkuat di sektor pelatihan, pembudidayaan 
serta pendekatan kultural bahwa jamu merupakan warisan budaya lndonesia. lndustri ini 
terletak di desa Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Jamu godog di Merapi Farma 
Herbal menjadi menu khas. Jamu diletakkan di dalam kuali dan diracik dari beberapa jenis 
tanaman herbal yang diolah melalui beberapa proses secara bersih untuk mendapatkan 
produk bermutu.

Selain memproduksi jamu godog, Merapi Farma Herbal juga mengusahakan pembibitan 
dan budidaya tanaman obat sebagai bahan utama jamu, dimana terdapat 211 jenis bibit 
tanaman obat. Tanaman obat tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni batang 
(brotowali, pule, kayu secang), jenis akar-akaran (som jawa, som Australia, jahe, kunyit, 
temulawak, kencur, bangle), biji-bijian (temukur, lada hitam, lerak) dan barbagai jenis 
lainnya. Sementara itu, sebagian yang lain merupakan hasil budidaya petani binaan 
dengan konsep kemitraan untuk mencapai keuntungan bersama. Berbagai jenis tanaman 
obat tersebut juga ditanam dalam berbagai ukuran (polybag) untuk memudahkan 
konsumen yang berkeinginan menanam tanaman obat sendiri. Omset yang diterima oleh 
Merapi Farma Herbal setiap bulannya dari hasil penjualan tanaman obat bisa mencapai 
Rp 10 juta, sedangkan untuk racikan jamu dapat mencapai Rp 500 juta. Merapi Farma 
Herbal sering menerima kunjungan baik itu dari pemerintah/swasta, lembaga, institusi 
pendidikan, perguruan tinggi  maupun perorangan atau masyarakat umum yang ingin 
mengetahui lebih tentang proses pembuatan jamu, pelestarian jamu, pengenalan dan 
budi daya tanaman obat, pelatihan meracik jamu, dan berbagai prospek bisnis dengan 
berbagai layanan kemitraan yang ada. Sedangkan untuk konsumen dari luar negeri yang 
telah melakukan kunjungan hingga saat ini baru 2 (dua) negara, yaitu dari Tiongkok dan 
Jepang. Pada umumnya pembeli dari Tiongkok atau Jepang membeli racikan jamu dalam 
jumlah yang cukup besar dengan berbagai varian resep jamu.

Ginggang Jamu Bar
Jamu Ginggang merupakan pelopor jamu tradisional di kota Yogyakarta yang berdiri sejak 
tahun 1930. Pendirinya adalah seorang abdi dalem Kadipaten Paku Alaman pada masa 
KGPAA Paku Alam Vll masih bertahta. Lokasi kedai Jamu Ginggang mudah untuk ditemukan 
karena berada di tengah Kota Yogyakarta, yakni berada sekitar 100 meter sebelah barat 
Pura Pakualaman Yogyakarta. Untuk harga jamunya terbilang sangat terjangkau, mulai 
dari harga  Rp. 4.000,-, hingga Rp.12.000,-. Jamu yang dijual, antara lain beras kencur, 
galian singset, galian putri, galian sawanan, galian parem, sawan tahun, ngeres linu, sehat 
pria, cabai lempuyang, watukan, telat bulan, dan sebagainya. Sebagai variasi, pembeli bisa 
memesan untuk menambahkan jamunya dengan telur ayam kampung maupun anggur. 
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamu ginggang terdiri dari beragam 
rempah-rempah, seperti kencur, cengkih, adas, pala, kembang sari, sido wayah, mrico 
bolong, kedawung, cabai, kayu manis, kemukus, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut 
umumnya dibeli dari pasar Bringharjo, Yogyakarta. Tidak hanya dapat dinikmati di tempat, 
jamu yang dipesan pun dapat dibungkus untuk dibawa pulang. Bahkan, selain jamu yang 
siap minum, disediakan juga beberapa jenis jamu yang telah dikeringkan. Ada yang instan, 
siap dinikmati  setelah diseduh, juga ada jamu godog yang perlu proses direbus terlebih 
dahulu. Konsumen dari produk jamu Ginggang tidak hanya berasal dari kota Yogyakarta 
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dan sekitarnya, namun juga dari berbagai daerah di lndonesia. Hal tersebut dikarenakan 
racikan jamu yang disediakan telah dikenal sangat manjur dalam mengobati beberapa 
penyakit.

Kebun Gama Herbal
Selain kunjungan ke Merapi Farma Herbal dan Ginggang Jamu Bar, tim Pemantauan Dit. 
KPE, Ditjen PEN juga melakukan kunjungan ke Kebun Gama Herbal di kawasan hutan 
Girirejo, lmogiri, Bantul, Yogyakarta. Kebun Gama Herbal dikembangkan oleh Pusat lnovasi 
Agroteknologi Universitas Gajah Mada sebagai sarana konservasi alam dan peningkatan 
kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat, dimana dari lahan seluas 150 hektar saat 
ini baru hanya sekitar 5 hektar lahan yang produktif. Kebun Gama Herbal berisi berbagai 
macam tanaman herbal seperti; cabe Jawa, Sambung Nyowo, Pepaya California, Keladi 
Tikus, Mengkudu, dan Jambu Biji Getas Merah. Keberadaan Kebun Gama Herbal diantaranya 
untuk mensuplai usaha kecil obat tradisional yang dimiliki UGM. Selain itu, Gama Herbal 
juga melibatkan 2 (dua) kelompok tani yang terdiri dari 12 (dua belas) orang petani dalam 
pengembangan tanaman herbal. Saat ini tanaman herbal yang diproduksi oleh Kebun 
Gama Herbal masih dipasarkan di Yogyakarta dan sekitarnya saja. Hal ini dikarenakan 
masih terbatasnya jumlah tanaman herbal yang diproduksi. Bahkan terkadang permintaan 
dari pasar domestik pun tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya kapasitas produksi. 
Sebagai contoh, tanaman Sambung Nyowo yang menjadi andalan konsumen sehingga 
jumlah permintaannya lebih banyak dibandingkan tanaman herbal lainnya. Akibatnya, 
persediaan tanaman Sambung Nyowo tidak dapat mencukupi permintaan konsumen, 
sementara tanaman herbal lainnya menjadi menumpuk dan lama kelamaan mati. Pihak 
UGM mengharapkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan tanaman herbal dan 
menyambut baik jika ke depannya ada tawaran kerja sama untuk meningkatkan ekspor.

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

1.3.1. Kegiatan Luar Negeri

Arab Health 2017 merupakan pameran tahunan terbesar berskala internasional di wilayah 
Timur Tengah dan Afrika, untuk produk medical appliances. Pameran menampilkan 
produk: medical technology, laboratory equipment, diagnostics, physiotherapy and 
orthopedic technology, commodities and consumer goods for hospitals, information 
and communication technology in healthcare, surgical products and services, facility 
management, medical disposable, healthcare building technology, medical services, 
radiology, consulting service in healthcare, cardiology, medical publications. Partisipasi 
DJPEN Kemendag tahun 2017 merupakan yang ketiga, dengan jumlah peserta 9 
(sembilan) perusahaan. Dalam hal ini DJPEN bekerjasama dengan Asosiasi Produk Alat 
Kesehatan Indonesia (ASPAKI) dengan skema cost sharing, yaitu sewa lahan dilakukan 
oleh pelaku usaha sedangkan pembangunan konstruksi Paviliun Indonesia merupakan 
fasilitas dari Kemendag.

Tujuan keikutsertaan Indonesia adalah dalam rangka mempromosikan produk alat 
kesehatan khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika dan umumnya ke pasar dunia, 
mengingat Dubai merupakan pintu masuk untuk pasar dua kawasan tersebut. Tercatat 
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pada 2015, ekspor produk alat kesehatan Indonesia ke dunia sebesar USD 138,9 juta. Pada 
periode Januari-November 2016 nilai ekspornya bernilai USD 135,3 juta.

Arab Health 2017 dibuka resmi oleh H.H. Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, Deputy 
Ruler of Dubai sekaligus UAE Minister of Finance, yang dihadiri oleh pejabat terkait negara 
setempat pada 30 Januari 2017 pukul 10.00. Waktu penyelenggaraan pameran Senin - 
Kamis (30 Januari – 2 Februari 2017), pukul 10.00 - 18.00 waktu setempat. Pameran diikuti 
oleh 4.400 perusahaan dari sekitar 70 negara seperti Spanyol, Turki, Amerika Serikat, 
Perancis, Denmark, Republik Czech, Yunani, Hong Kong, Taiwan, Jerman, Singapura, 
Thailand, Jepang, Malaysia, India, Singapura, Filipina, dan lain-lain serta dihadiri buyer 
mancanegara dengan jumlah pengunjung sekitar 132.000. Termasuk dalam eksibitor 
adalah perusahaan raksasa dunia seperti Masimo, Siemens, Olympus, Shinva, Fuji Film, 
Philips, Toshiba, Medical Cegta, Hitachi. Afta Healthcare dan lain-lain.  Paviliun Indonesia 
mengusung tema “Trade with Remarkable Indonesia” menempati lahan seluas 72 m², 
lokasi di Sheik Saeed Hall SAD 70-79. Sembilan pelaku usaha peserta Paviliun Indonesia 
yaitu: PT. Arista Latindo (sarung tangan medis, popok bayi dan dewasa, masker wajah, 
kapas, alkohol); CV. Beauty Kasatama (masker bedah, doctor cap, nurse cap, surgical golon, 
shoes cover); perusahaan lainnya seperti PT. Jayamas Medical Industri  (nurse cap, masker 
dan topi bedah, shoes cover, surgeon cap, basic dressing set, antiseptik dan disinfektan, 
infusion set); PT. Oneject Indonesia (alat suntik sekali pakai); PT. Sugih Instrumendo Abadi 
(tensimeter, statestkop); PT. Tesena Inovindo (needle destroyer, peralatan medis terapi); 
PT. Trimitra Garmedindo Interbuana (medical bag, emergency bag); PT. Hetzer Medical 
Indonesia (masker untuk bedah); dan PT. Shamrock Manufacturing Corporation (sarung 
tangan lateks dan sarung tangan medis). Satu peserta Indonesia yang berpartisipasi secara 
mandiri yaitu PT. Mega Andalan Kalasan yang menampilkan hospital bed dan operating 
table, terletak di Hall 7. 

Pada hari pertama pameran Paviliun lndonesia dikunjungi oleh Duta Besar RI Abu Dhabi 
dan Konjen Rl di Dubai yang didampingi oleh pejabat Fungsi Ekonomi Staf KJRI, Kepala 
lndonesia lnvestment Promotion Center (ITPC) Dubai. Dubes Abu Dhabi maupun Konjen 
Rl Dubai berdialog dengan peserta lndonesia, serta memberikan motivasi semangat 
untuk suksesnya lndonesia pada Arab Health 2017. Selama pameran berlangsung, paviliun 
Indonesia dihadiri sedikitnya 1.000 pengunjung,  di samping berasal dari UAE,  adalah dari 
Afrika, lran, Jordan, Suriah, Algeria, Kazakhstan, Amerika, Australia, Bolivia, Cairo, Canada, 
Congo, Zimbabwe Egypt, Ethiopia, Holland, lndia, lraq, Jeddah, Kenya,  Kuwait,  Lebanon,  
Liberia,  Libya, Mexico, Morocco, Nairobi, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Thailand, Turki, 
Uganda, United Kingdong, Uzbekistan, Yemen, Riyadh, Saudi Arabia, Srilangka, Sudan dan 
lain- lain.

Selama pameran estimasi transaksi sebesar US$ 5.231.700 dan jumlah permintaan 
hubungan dagang/inquiries sebanyak 303 yang perlu ditindaklanjuti secara serius. 
Disamping itu dua buyer yaitu Italy dan Korea berminat serius terhadap stretcher 
ambulance produk dari PT. Tesena Inovindo, direncanakan buyer Italy akan mengadakan 
kunjungan bisnis ke PT. Tesena Inovindo pada bulan Maret 2017, sedangkan buyer dari 
Korea kunjungan bisnisnya pada bulan April 2017 untuk melihat lebih dekat keberadaan 
PT. Tesena Inovindo.
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Lima besar perolehan estimasi transaksi yaitu :
•	 PT. Mega Andalan Kalasan (USD 2.010.000,-) untuk produk hospital bed dan operating 

table dari buyer UAE, Bahrain, Qatar,
•	 PT. Oneject Indonesia (USD 1.159.000,-) untuk produk auto disable syringes dan 

disposable syringes dari buyer Srilanka, Dubai, Pakistan, Kenya, Kuwait, Canada, Saudi 
Arabia, Uganda, selanjutnya.

•	 PT. Sugih Instrumendo Abadi (USD 1.040.000,-) untuk produk sphygmomanometer, 
stethoscopy dan replacement part dari buyer lndia, Afrika, Caira, Ethiopia, Australia, 
Pakistan, Libia dan Algeria.

•	 PT. Shamrock Manufact. Corp  (USD 600.000,-) untuk produk latex gloves dari buyer 
Dubai, lran, lrak, Oman, lndia, Cairo, Jordan, Uzbekistan, Libanon, Jordan Ethiopia, 
Kenya, dan Saudi Arabia.

•	 PT. Trimitra Garmedindo lnterbuana (USD 332.700,-) untuk produk emergency bag 
dan medical bag dari buyer Saudi Arabia, Dubai, Riyadh, Cairo, Mexico, lndia, Nairobi, 
Abu Dhabi, lran, Jordan, Qatar, Jeddah, Liberia, Turki, dan Amerika.

Pesaing lndonesia dari negara Asean yang bergabung dalam Arab Health 2017 adalah 
Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura. Malaysia eksis dengan paviliun yang sangat 
besar sekitar 400 m² diisi 37 pelaku usaha, Philipina dengan empat booth, Singapura lima 
booth, dan Thailand dengan empat booth. RRT hadir dalam satu hall penuh sedangkan 
Korea, Taiwan, Pakistan tampil megah yang melibatkan lebih dari 30 pelaku usahanya.

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor

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 Atase Perdagangan 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 Februari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

1.      Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)
Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada bulan 
Februari 2017 berjumlah 68 (enam puluh delapan) permintaan melalui CSC, 
diantaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 16 (enam belas) 
permintaan, berdasarkan pengiriman e-mail kepada CSC maupun brafaks berjumlah 
52 (lima puluh dua) permintaan. Diantara e-mail/brafaks tersebut, sebanyak 23 
(dua puluh tiga) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 29 (dua puluh 
sembilan) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan 
dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 14 (empat belas) 
negara, yaitu: Australia, Brazil, Kanada, Mesir, Perancis, India, Jepang, Kenya, Kuwait, 
Taiwan, Ukraina, United Kingdom, Amerika, Vietnam.

Pelayanan Customer 

Service Centre 
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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 mancanegara adalah agriculture product, animal product, cacao, cpo & cooking 
oil, energy & fuel, fishery, handicraft, household, machinery, mining, paper & papper 
product, plastic product, processed food and beverages, rattan products, rubber and 
rubber product, wood product yarn, textile & textile product.  

Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri berasal dari kalangan eksportir 
Indonesia yang membutuhkan informasi importir/buyer luar negeri dalam rangka 
mempromosikan produk dan juga melakukan 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 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) pengunjung 
dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan layanan berupa konsultasi bisnis dan 
pertemuan bisnis, dengan rincian  sebagai berikut:
A. Layanan Konsultasi Bisnis  

Jumlah pengunjung CSC yang memerlukan informasi ekspor pada bulan 
Februari 2017 sebanyak 1 (satu) perusahaan. Pengunjung CSC membutuhkan 
informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk dapat berpartisipasi di 
ruang CSC Kementerian Perdagangan, serta informasi daftar importir maupun 
data statistik. Selain pemintaaan informasi di atas, sebagian pengunjung juga 
ingin mengetahui informasi tentang Membership Services.

B. Permanent Trade Display (PTD)
Pada periode Februari 2017, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer (PTD) 
sebanyak 69 (enam puluh sembilan) perusahaan. Terkait dengan kelengkapan 
dokumen, sebagian peserta PTD yang men-display di ruang CSC Kementerian 
Perdagangan telah melengkapi salinan SNI/BPOM, sedangkan yang lainnya 
sedang dalam tahap tindak lanjut pengadaannya dan dikomunikasikan 
dengan masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan dokumen tersebut 
merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan bahwa perusahaan yang men-
display produk di ruang CSC Kementerian Perdagangan harus menyertakan 
salinan SPPT SNI atau sertifikat dari BPOM. 

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Untuk Tahun Anggaran 2017 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 
(BBPPEI) telah merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor sebanyak 
124 (seratus dua puluh empat) angkatan dengan target peserta sebanyak 3.563 (tiga 
ribu lima ratus enam puluh tiga) orang yang terbagi pelaksanaannya di pusat (Jakarta) 
sebanyak 50 (lima puluh) angkatan dan di daerah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) 
angkatan.

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan
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Selama Bulan Februari 2017, BBPPEI telah berhasil menyelenggarakan 9 (sembilan) 
angkatan pelatihan yang terdiri atas 5 (lima) angkatan pelatihan dengan skema pembiayaan 
subsidi pusat; 2 (dua) angkatan pelatihan subsidi daerah; dan 2 (dua) angkatan pelatihan 
kontraktual/swadana pusat. Dari sisi jumlah peserta, secara keseluruhan selama Bulan 
Februari 2017 PPEI berhasil merekrut 274 (dua ratus tujuh puluh empat) orang peserta 
dari target awal sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) orang peserta. 

Berikut adalah rincian pelatihan-pelatihan ekspor yang diselenggarakan PPEI selama 
Bulan Februari 2017:
a. Pelatihan Prosedur Ekspor (Jakarta, 7 s.d. 9 Februari 2017). Pelatihan dengan skema 

pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 26 (dua puluh enam) orang peserta 
dari target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

b. Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (Jakarta, 7 s.d. 9 Februari 2017). Pelatihan 
dengan skema pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 15 (lima belas) orang 
peserta dari target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

c. Pelatihan Prosedur Ekspor Plus Simulasi (Jakarta, 7 s.d. 9 Februari 2017). Pelatihan ini 
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Esa Unggul (UEU) 
dengan menggunakan skema pembiayaan kontraktual/swadana dan diikuti oleh 48 
(empat puluh delapan) orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i UEU.

d. Pelatihan Prosedur Impor (Jakarta, 21 s.d. 24 Februari 2017). Pelatihan dengan skema 
pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 17 (tujuh belas) orang peserta dari 
target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

e. Pelatihan Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi (Jakarta, 21 Februari s.d. 1 Maret 
2017). Pelatihan dengan skema pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 18 
(delapan belas) orang peserta dari target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

f. Pelatihan Prosedur Ekspor Plus Simulasi (Jakarta, 21 s.d. 23 Februari 2017). Pelatihan 
ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Esa Unggul (UEU) 
dengan menggunakan skema pembiayaan kontraktual/swadana dan diikuti oleh 48 
(empat puluh delapan) orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i UEU.

g. Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (Pekalongan, 21 s.d. 23 Februari 2017). 
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindagkop & 
UMKM Kota Pekalongan serta diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri 
atas para pelaku UKM binaan Disperindagkop & UMKM Kota Pekalongan.

h. Pelatihan Akses dan Survei Pasar Ekspor Melalui Internet (Jakarta, 28 Februari s.d. 2 
Maret 2017). Pelatihan dengan skema pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 
22 (dua puluh dua) orang peserta dari target peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.

i. Pelatihan Workshop untuk Training of Exporters (Bandung, 28 Februari 2017). 
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag 
Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan skema pembiayaan subsidi penuh (free) 
dan diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta.

Sumber: Bidang Tata Operasional PPEI (2017), data diolah
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Grafik 1. Komposisi Realisasi Jumlah Angkatan Pelatihan 

Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan dan Skema Pembiayaan 

Bulan Februari 2017

Sumber: Bidang Tata Operasional PPEI (2017), data diolah

Grafik 2. Komposisi Realisasi Jumlah Angkatan Pelatihan 

Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan dan Skema Pembiayaan 

Bulan Januari s.d. Februari 2017

Sumber: Bidang Tata Operasional PPEI (2017), data diolah

Grafik 3. Komposisi Realisasi Jumlah Peserta Pelatihan 

Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan dan Skema Pembiayaan 

Bulan Februari 2017

Sumber: Bidang Tata Operasional PPEI (2017), data diolah
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Grafik 4. Komposisi Realisasi Jumlah Peserta Pelatihan 

Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan dan Skema Pembiayaan 

Bulan Januari s.d. Februari 2017

Sumber: Bidang Tata Operasional PPEI (2017), data diolah

Grafik 5. Realisasi Jumlah Angkatan Pelatihan 

Bulan Januari s.d. Februari 2017

Sumber: Bidang Tata Operasional PPEI (2017), data diolah

Grafik 6. Realisasi Jumlah Peserta Pelatihan 

Bulan Januari s.d. Februari 2017

Sumber: Bidang Tata Operasional PPEI (2017), data diolah
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Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelatihan 
ekspor bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum di seluruh penjuru Indonesia, PPEI 
berupaya membangun jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi terkait, 
baik dari dalam maupun luar negeri, dengan tujuan untuk memperluas dampak positif 
dari kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI. Beberapa kegiatan kerjasama 
yang telah dijalankan oleh PPEI selama Bulan Februari 2017 adalah sebagai berikut:
a. Pada tanggal 2 s.d. 3 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan 

kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan ini perwakilan Tim 
Manajemen BBPPEI mengadakan pertemuan dengan perwakilan Disperindagkop 
& UMKM Kabupaten Cilacap dan para pelaku UKM binaannya guna menyampaikan 
informasi mengenai profil BBPPEI dan program-program pelatihan yang 
diselenggarakan oleh BBPPEI. Dalam pertemuan tersebut pihak Disperindagkop & 
UMKM Kabupaten Cilacap sepakat untuk menyelenggarakan kerjasama pelatihan 
sebanyak 1 (satu) angkatan pelatihan pada Tahun 2018 dengan menggunakan skema 
pembiayaan subsidi.

b. Pada tanggal 7 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan PT. HM Sampoerna, Tbk. Dalam pertemuan yang 
berlangsung di Gedung PT. HM Sampoerna, Tbk tersebut dibahas mengenai rencana 
penyelenggaraan kerjasama pelatihan antara kedua pihak untuk Tahun 2017.

c. Pada tanggal 8 s.d. 9 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan 
kunjungan kerja  ke Kota Tarakan. Dalam kesempatan ini perwakilan Tim Manajemen 
BBPPEI mengadakan pertemuan dengan pewakilan Disperindagkop & UMKM 
Provinsi Kalimantan Utara guna menyampaikan informasi mengenai profil BBPPEI 
dan program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPPEI.

d. Pada tanggal 13 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
koordinasi dengan perwakilan Pusat Pendidikan dan Promosi Ekspor Daerah 
(P3ED) Banjarmasin perihal rencana kerjasama di antara kedua pihak untuk 
menyelenggarakan pelatihan ekspor sebanyak 1 (satu) angkatan untuk Tahun 2017 
menggunakan skema pembiayaan subsidi.

e. Pada tanggal 14 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan 
kunjungan kerja ke kantor Disperindag Kota Depok dalam rangka perluasan 
jaringan kerjasama. Dalam kesempatan ini perwakilan Tim Manajemen BBPPEI 
menyampaikan informasi mengenai profil BBPPEI dan program-program pelatihan 
yang diselenggarakan oleh BBPPEI. Dalam pertemuan tersebut pihak Disperindag 
Kota Depok menyatakan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama dalam 
menyelenggarakan pelatihan ekspor sebanyak 1 (satu) angkatan untuk Tahun 2018 
menggunakan skema pembiayaan subsidi.

f. Pada tanggal 14 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam 
pertemuan yang berlangsung di kantor LPEI tersebut kedua pihak menjajagi peluang 
untuk melakukan kerjasama dalam hal penyelenggaraan pelatihan ekspor.

g. Pada tanggal 14 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
koordinasi dengan perwakilan Disperindag Kota Tangerang Selatan guna membahas 
rencana kerjasama penyelenggaraan pelatihan di antara kedua pihak untuk Tahun 
2018.

h. Pada tanggal 16 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
kunjungan kerja ke Kota Semarang. Dalam kesempatan ini perwakilan Tim 

Promosi dan Kerjasama
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Manajemen PPEI mengadakan pertemuan secara terpisah dengan perwakilan 
Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Universitas Diponegoro dan PT. Sido Muncul. 
Dalam pertemuan tersebut, pihak perwakilan Universitas Diponegoro menyatakan 
ketertarikannya untuk menjalin kerjasama penyelenggaraan pelatihan sebanyak 3 
(tiga) angkatan untuk Tahun 2018 menggunakan skema pembiayaan kontraktual.

i. Pada tanggal 20 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
koordinasi dengan perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Barat guna membahas 
rencana kerjasama penyelenggaraan Coaching Program untuk Tahun 2017.

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan ekspor yang berkualitas diperlukan 
dukungan kurikulum dan silabus yang berkualitas pula. Terkait dengan kegiatan 
pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, selama Bulan Februari 2017 
Tim Manajemen BBPPEI telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait, yaitu:
a. Pada tanggal 9 Februari 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat pembahasan 

kurikulum dan silabus untuk pelatihan Prosedur dan Kepabenan Impor. Kurikulum 
dan silabus yang telah disusun akan digunakan dalam kegiatan pelatihan yang akan 
datang.

b. Pada tanggal 14 Februari 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat presentasi 
fasilitator baru atas nama Sdr. Nur Hidayat (praktisi) yang membawakan materi 
Pengalaman Ekspor, serta Sdr. Victor Tulus Pangapoi Sidabutar (Widyaiswara BBPPEI) 
dan Sdri. Marselina Widaranti (Widyaiswara BBPPEI) yang membawakan materi 
Pengarahan Simulasi Kegiatan Ekspor Impor. Dari hasil evaluasi disepakati bahwa 
ketiga fasilitator baru tersebut telah memenuhi persyaratan untuk membawakan 
materi terkait dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPPEI.

c. Pada tanggal 23 Februari 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat 
pembahasan bahan tayang standar untuk materi Prosedur dan Dokumen Ekspor. 
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung BBPPEI tersebut menghadirkan Sdr. 
Badia Radja (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta) dan Sdr. 
Hesty Dharmanita (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor) sebagai 
narasumber.

Selain beberapa kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan pencapaian indikator 
kinerja, BBPPEI juga melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain dalam 
kapasitasnya sebagai salah satu unit kerja Eselon II yang berada di bawah Ditjen PEN. 
Selama Bulan Februari 2017, BBPPEI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
a. Pada tanggal 6 Februari 2017, BBPPEI mengadakan rapat pembekalan bagi para 

pegawai BBPPEI yang akan bertugas sebagai panitia dalam kegiatan pelatihan ekspor 
yang diselenggarakan oleh PPEI selama Tahun 2017. Dalam rapat tersebut diberikan 
pengarahan terkait tata laksana kepanitiaan dan administrasi keuangan (pembayaran 
honorarium dan pertanggungjawaban).

b. Pada tanggal 6 Februari 2017, BBPPEI juga mengadakan kegiatan sosialisasi bagi para 
pegawai di lingkungan BBPPEI terkait penyelenggaraan Tax Amnesty. Kegiatan ini 
menghadirkan pembicara dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

c. Pada tanggal 16 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menghadiri acara 
diskusi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang 
berlangsung di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI.

d. Pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menghadiri 

Kegiatan Lain

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus 
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Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan. Dalam raker yang berlangsung di 
Hotel Borobudur Jakarta tersebut dibahas mengenai berbagai permasalahan di 
bidang perdagangan beserta solusi dan target pencapaian penyelesaian masalah. 

1.6. Kegiatan Penunjang

Kegiatan evaluasi atas program pengembangan ekspor nasional ini dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan pengembangan ekspor nasional, dan 
mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan ekspor 
nasional yang telah dilakukan oleh K/L dan pemerintah daerah. Proses evaluasi program 
pengembangan ekspor nasional yang dilakukan oleh BPKP dibagi menjadi 3 (tiga) fase, 
yaitu: 1) Persiapan (dilaksanakan pada bulan April - September 2016);  2) Pelaksanaan 
(dilakukan pada bulan Oktober - November 2016);  dan 3) Pelaporan (dilaksanakan pada 
bulan Desember 2016 - Februari 2017). Adapun kegiatan Focus Group Discussion atas Hasil 
Evaluasi  Program  Pengembangan Ekspor Nasional Tahap II dilaksanakan pada tanggal 23 
Februari 2017 di Gedung Utama Kantor Pusat BPKP lantai 3, dan dihadiri oleh perwakilan 
dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program peningkatan ekspor 
nasional, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/
Bappenas, serta para Kepala Perwakilan BPKP dari 16 provinsi yang dilakukan evaluasi. 
Pada kegiatan ini, Kementerian Perdagangan diwakili oleh Sekretaris Ditjen PEN, Inspektur 
III,  dan Kepala Subdirektorat Produk Tekstil dan Produk Tekstil Dan Aneka Ditjen Daglu. 

Kegiatan FGD diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Tim Teknis Pengawasan Lintas 
Sektoral Program Pengembangan Ekspor Nasional.  Pada kesempatan ini, Ketua Tim 
Pelaksana menyampaikan gambaran umum mengenai pertumbuhan ekspor nasional 
yang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011 - 2015. Hal  ini  menjadi  dasar  utama  
dilaksanakannya evaluasi program pengembangan ekspor nasional   guna mendukung  
terwujudnya program Nawa Cita, khususnya poin 6 dan 7, yaitu meningkatkan produktivitas 
rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi 
dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestic. Kegiatan FGD dibuka secara 
resmi oleh Kepala BPKP yang mengharapkan adanya umpan balik dari para peserta yang 
dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mengatasi permasalahan ekspor nasional. 
Adapun yang bertindak sebagai pemimpin FGD adalah Deputi Kepala BPKP Bidang 
Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang perekonomian dan Kemaritiman. Acara 
dilanjutkan dengan pemaparan hasil evaluasi program pengembangan ekspor nasional 
oleh Ketua Tim Evaluasi yang dipandu oleh moderator. Evaluasi program ekspor nasional 
mencakup 3 (tiga) komponen utama, yaitu kinerja program pengembangan ekspor 
nasional, kebijakan ekspor nasional (untuk pasar dan produk ekspor), dan implementasi 
kebijakan pengembangan ekspor. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, secara 
umum, kebijakan dan implementasi atas program lintas sektoral pengembangan ekspor 
nasional masih belum efektif sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan produk 
ekspor non migas yang bernilai tambah secara berkelanjutan. Lebih rinci, tim evaluasi  
dari BPKP menyoroti gap antara K/L dengan pemerintah daerah. pada tingkat K/L, 5 
(lima) kementerian terkait telah memiliki kebijakan pengembangan produk dan pasar 
ekspor, namun hal tersebut tidak ditemukan pada beberapa pemerintah daerah. Terkait 

Focus Group Discussion (FGD) 

atas Hasil Evaluasi Program 

Pengembangan Ekspor 

Nasional Tahap II
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pengembangan produk ekpor, beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain, 
standardisasi produk ekpor belum terimplementasi, insentif/bantuan teknis produksi 
tidak terkoordinir dan terarah, pengembangan SDM pelaku ekspor belum  memadai, 
serta pengembangan fasilitasi industri dinilai masih belum terarah. Selanjutnya, BPKP juga 
menemukan beberapa permasalahan pada pengembangan pasar ekspor baik di tingkat 
K/L maupun pemerintah daerah. Hasil evaluasi menemukan bahwa pameran dagang dan 
promosi ekspor belum efektif karena pelaksanaan pameran dagang dan promosi masih 
bersifat sektoral, belum adanya leading sector yang mengkoordinir penyelenggaraan 
pameran dan promosi dagang internasional, serta belum adanya database yang valid 
sebagai  dasar  penetapan  peserta  pameran dan promosi dagang.

BPKP juga menyoroti belum efektifnya peran lembaga ekspor dalam mengembangkan   
ekspor nasional. Hal ini disebabkan oleh kelemahan koordinasi dan sinergi antar 
kelembagaan ekspor, belum efektifnya peran tim PEPI/DA, serta lemahnya peran 
pemerintah daerah dalam mengembangkan ekspor daerah. Menanggapi hasil evaluasi 
yang dihasilkan oleh BPKP, Inspektur utama Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan 
bahwa pengembangan ekpor nasional merupakan suatu hal yang cukup kompleks 
mengingat program pengembangan ekspor nasional bukan merupakan Program 
Prioritas Nasional. Dalam dokumen perencanaan nasional, RPJMN maupun RKP, program 
pengembangan ekspor termasuk dalam program prioritas Bidang. Namun demikian, hal 
ini tidak lantas menjadikan program pengembangan ekspor menjadi program yang tidak 
diperhatikan karena kinerja ekspor nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
perekonomian nasional. Oleh karena itu, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang 
membahas K/L yang akan menjadi teading sector untuk program pengembangan ekspor 
nasional, termasuk melakukan evaluasi terhadap persebarang anggaran untuk kegiatan 
pengembangan ekspor. Menambahkan masukan dari Inspektur Utama  Kementerian  PPN 
/ Bappenas, Direktur Kementerian  PPN / Bappenas  juga menyampaikan bahwa dalam 
evaluasi  program  pengembangan ekspor nasional juga perlu memperhatikan kinerja K/L 
yang menunjang ekspor, misalnya Kementerian Perhubungan yang berkenaan dengan 
pembangunan/perluasan pelabuhan yang digunakan untuk ekspor. 

Sebagai tanggapan atas hasil evaluasi BPKP, kami menyampaikan bahwa program 
pengembangan ekspor nasional merupakan kegiatan yang membutuhkan sinergi seluruh 
pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Ditjen PEN Kementerian 
Perdagangan, selaku instansi yang bertugas untuk mengembangkan ekspor nasional, 
bertindak sebagai matchmaker antara pelaku ekspor Indonesia dengan buyer dari luar 
negeri. Namun demikian, Ditjen PEN tidak dapat melakukan upaya pengembangan 
ekspor secara maksimal jika tidak didukung oleh database pelaku ekspor yang terintegrasi, 
mengingat beberapa K/L juga memiliki database eksportir sendiri-sendiri. Lebih lanjut, 
kami menyampaikan bahwa telah dilakukan indentifikasi terhadap dana promosi ekspor, 
yang saat ini terdapat pada 17 K/L. Namun dikarenakan ketiadaan leading sector yang 
mengkoordinir penyelenggaraan promosi ekspor, berakibat pada pelaksanaan kegiatan 
promosi Indonesia di dunia internasional masih bersifat sporadis dan tidak terpadu. 
Oleh karena itu, kami meminta kepada Kementerian PPN/Bappenas dan pemangku 
kepentingan yang lain untuk dapat menetapkan leader untuk program pengembangan 
ekspor nasional. Lebih lanjut, kami juga menyampaikan bahwa peran Atase Perdagangan 
dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri dapat dimaksimalkan untuk 
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meningkatkan ekspor. Terkait dengan pengembangan pasar ekspor, Atase Perdagangan 
dan ITPC telah menyusun informasi pasar berupa market intelligence dan market brief 
sebagai penunjang kegiatan promosi dagang. 

Pada kesempatan ini Sekretaris Ditjen PEN juga menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan 
promosi dagang yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN juga 
terpengaruh oleh keterbatasan anggaran. Selanjutnya disampaikan pula informasi 
bahwa Kementerian Perdagangan telah melakukan pemetaan pasar ekspor yang perlu 
diharmonisasikan dengan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan ekspor yang 
dilaksanakan oleh K/L maupun pemerintah daerah. Menambahkan penjelasan tersebut, 
Inspektur III Kementerian Perdagangan juga menyampaikan bahwa anggaran masih 
menjadi elemen yang krusial dalam program pengembangan ekspor yang dilaksanakan 
oleh Ditjen PEN. Sebagai ilustrasi, Kementerian Perdagangan tidak dapat memindahkan 
kantor ITPC Chicago ke New York dikarenakan besarnya biaya yang diperlukan untuk sewa 
kantor di New York (lokasi kantor di New York jauh lebih strategis). Sementara di sisi lain, 
letak kantor yang strategis merupakan salah satu upaya ITPC untuk mempromosikan 
produk-produk Indonesia kepada masyarakat umum di wilayah akreditasinya.
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Welcoming Indonesia Fashion Week, 1-5 Februari 

2017, JCC. Dirjen PEN Arlinda Jazid bersama Menteri 

Perindustrian Airlangga, Menteri Luar Negeri Retno 

Marsudi, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, 

Ketua APPMI Poppy Dharsono, dan para pendukung 

pagelaran membuka secara resmi IFW 2017.

Jakarta, 1 Februari 2017

Dirjen PEN Arlinda Jazid didampingi Direktur P2C Merry 

Maryati menerima kunjungan kerja Konsul Jenderal RI 

Shanghai Siti Nugraha Mauludiah. Agenda pertemuan 

adalah pembahasan InaMall 2017 (20-26 Mei 2017) 

di Shanghai, RRT, yang merupakan kerja sama KJRI 

Shanghai dengan Pemerintah Distrik Changning 

Kota Shanghai dan didukung Indonesia Chamber of 

Commerce in China (INACHAM).

Jakarta, 1 Februari 2017

Sinergikan pembangunan industri sawit Indonesia, 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 

dengan Direktur Utama Bayu Krisnamurthi 

menyelenggarakan Pertemuan Nasional Sawit 

Indonesia (PNSI) mengusung tema Membangun 

Keberlanjutan Daya Saing Sawit Indonesia. Selain 

Mendag Enggartiasto Lukita, Dirjen PEN Arlinda 

Jazid, dan Dirjen Daglu Oke Nurwan, hadir pada PNSI, 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian 

Darmin Nasution, Menperin Airlangga Hartarto, 

Mentan Andi Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata 

Ruang Sofyan Djalil. PNSI ini juga memberi Anugerah 

Sawit Indonesia 2017 kepada insan luar biasa bidang 

sawit yaitu Soedjai Kartasasmita, Bungaran Saragih, 

Rosediana Soeharto, dan Derom Bangun.

Jakarta, 2 Februari 2017

Bab II Agenda Kegiatan Dirjen PEN
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Dirjen PEN didampingi Ses Ditjen PEN , Direktur P2E, 

dan Direktur P2IE menerima kunjungan Wakil Ketua 

Umum Bidang Promosi dan Pemasaran HIMKI yaitu, 

Bernardus Arwin. Agenda pertemuan ini adalah 

pembahasan kegiatan Indonesia International Future 

Expo (IFEX) di bulan Maret 2017, dan Indonesia 

International Furniture Industry Show (INAFEX) pada 

11 – 15 Oktober 2017.

Jakarta, 2 Februari 2017

Hasil dari Pertemuan Nasional Sawit Indonesia, 2-3 

Februari 2017, Dirjen PEN Arlinda Jazid bersama 

Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi dan jajaran 

Dewan BPDPKS melakukan Rapat Pleno Penyusunan 

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sawit 

Indonesia. Rapat Pleno ini merupakan hasil Rakor 

Teknis Program dan Pengembangan Organisasi

Jakarta, 3 Februari 2017

Dirjen PEN Arlinda Jazid dan Dirjen PDN Tjahya 

Widayanti, didampingi Direktur P2E Sulistyawati, 

hadir pada Fashion Show Sekar Jagad Banyuwangi by 

Irma Lumiga, di IFW 2017. Selain fashion show, juga 

digelar jumpa pers Mendag bersama dengan Bupati 

Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Presdir IFW Poppy 

Dharsono, Desainer Irma Lumiga, dan Dubes Brazil 

untuk Indonesia Paulo Alberto de Siveira.

Jakarta, 4 Februari 2017

Wujud dukungan Kemendag pada pameran INACRAFT 

2017 tanggal 26-30 April 2017 Dirjen PEN,  didampingi 

Direktur P2C,  dan Direktur P2E, menerima kunjungan 

kerja Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft 

Indonesia (ASEPHI) yaitu Ketum, Thamrin Bustami, 

Waketum I Bidang Organisasi, SDM dan Perdagangan, 

Mucshin Ridjan, dan Sekjen, Baby Jurmawati Djuri.

Jakarta, 9 Februari 2017
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Dirjen PEN didampingi Direktur P2C dan Direktur P2E 

menerima audiensi Ketua Bidang Pameran Adiwastra 

Nusantara Edith Ratna. Mengusung tema Warisan 

Budaya Tak Lekang Zaman, Adiwastra menampilkan 

tenun, batik, sulam, sasirangan, jumputan, sutera, dan 

kain nusantara lainnya. 

Jakarta, 10 Februari 2017

Dirjen PEN  membuka secara resmi Acara HUT IWAPI 

bersama Ketua Umum IWAPI Nita Yudi, Dewan 

Kehormatan IWAPI Dewi Motik Pramono, Wakil Ketua 

KPK Basaria Panjaitan, Asisten Deputi Kementerian 

Pariwisata Tazbir, Deputi Kementerian Koperasi dan 

UKM Yuana Setyowati, Deputi Kementerian Pertanian 

Sri Sulihanti, IWAPI DKI Jakarta, IWAPI Sumatera Barat, 

IWAPI Banten, dan IWAPI NTB. 

Jakarta, 10 Februari 2017

Menteri Perdagangan memberikan pengarahan 

kepada seluruh Pejabat Eselon I, II, III, dan IV di 

lingkungan Dirjen PEN dalam rangka sinergi program 

dan kegiatan Ditjen PEN guna mendorong peningkatan 

ekspor non migas serta pembahasan reposisi tugas 

para perwakilan perdagangan di luar negeri.

Jakarta, 14 Februari 2017

Meningkatkan ekspor Indonesia khususnya produk 

UMKM melalui sinergi BUMN, Kemenko Perekonomian 

menggelar Sosialisasi Kebijakan Pemerintah bertema 

Pasar dan Komoditas Baru bagi Produk UMKM. Pada 

kata sambutannya, Dirjen PEN menyampaikan program 

Ditjen PEN dan berharap pertemuan ini menciptakan 

kerja sama sinergis dalam mendukung peningkatan 

kinerja ekspor Indonesia di pasar global.

Jakarta, 16 Februari 2017
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Dirjen PEN Arlinda Jazid menjadi narasumber pada 

acara Pra Raker Kemendag bersama Dirjen Daglu Oke 

Nurwan dan Kepala Bappebti Bachrul Chairi, untuk sesi 

Mengoptimalkan Target Ekspor: Briefing Target Ekspor, 

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan Perjanjian 

Internasional.

Jakarta, 17 Februari 2017

Dirjen PEN pada kegiatan Pra Raker Kemendag menjadi 

moderator pada Diskusi I: Mendobrak Pasar Ekspor. 

Sedangkan narasumbernya adalah Chairman & CEO 

Sinar Mas Franky Oesman Wijaya, Direktur Royal Garden 

Eagle Anderson Tanoto, Presiden Direktur PT Gajah 

Tunggal Tbk Budhi Santoso Tanasaleh, dan Presiden 

Direktur PT Adaro Energy Garibaldi Thohir.

Jakarta, 20 Februari 2017

Dalam rangkaian kegiatan Pra Rapat Kerja (Raker) 

Kemendag dilakukan Penandatanganan Nota 

Kesepahaman antara Dirjen PEN Arlinda Jazid dan 

Kadis Perdagangan Prov Sulsel Hadi Basalamah.

Jakarta, 20 Februari 2017

Dirjen PEN Arlinda Jazid bersama para Pejabat Eselon 

I Kemendag hadir pada Pembukaan Raker Kemendag 

oleh Presiden RI Joko Widodo. Raker Kemendag yang 

berlangsung pada 21-22 Februari 2017 ini bertujuan 

membangun sinergi dan komitmen bersama serta 

meningkatkan koordinasi program kerja Kemendag 

2017-2018

Jakarta, 21 Februari 2017
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Mendag didampingi Sekjen Kemendag Karyanto 

Suprih, Dirjen PEN Arlinda Jazid, Dirjen Daglu Oke 

Nurwan, dan Dirjen PPI Iman Pambagyoadakan 

konferensi pers terkait Raker Kemendag 2017.

Jakarta, 21 Februari 2017

Dirjen PEN Arlinda Jazid mewakili Menteri 

Perdagangan memberikan sambutan pada acara 

Forum Implementasi Pengembangan Pasar Ekspor 

Produk/Komoditi Unggulan Sulawesi Selatan di Pasar 

Dunia, Turut hadir pada acara tersebut, Ses Ditjen PEN 

Ari Satria, Direktur P2IE, Tuti Prahastuti, dan Kepala 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Hadi 

Basalamah.

Makassar, 24 Februari 2017

Dirjen PEN, Arlinda Jazid didampingi Direktur P2C, 

Merry Maryati melakukan audiensi (CIRAD), Michel 

Edi dan Sekretaris Jenderal French Alliance, Mickael 

Blais untuk mendukung kegiatan Sustainable Palm Oil. 

Indonesia terbuka terhadap berbagai inisiatif tentang 

kelestarian lingkungan serta produktivitas yang 

berkelanjutan.

Paris, 28 Februari 2017

Delegasi kelapa sawit Indonesia diterima oleh Deputy 

Chief of Mission KBRI Paris, Agung Kurnadi. Dirjen 

PEN Arlinda Jazid didampingi Direktur P2C, Merry 

Maryati melakukan koordinasi dengan Sekjen French 

Alliance, Laure d’astor terkait posisi palm oil dan 

perkembangannya di Indonesia.

Paris, 28 Februari 2017
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3.1  Kendala, Isu dan Permasalahan
 
Kebutuhan produk emas di India terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah 
populasi India. Hal tersebut merupakan peluang bagi Ditjen PEN untuk terus mendorong 
peningkatan ekspor produk emas ke India.

Korea International Trade Association (KITA) memberikan usulan mendorong penggunaan 
platform e-commerce sebagai salah satu cara mempermudah pemasaran produk di pasar 
global mengingat trend pasar saat ini sangat terkait dengan aktivitas digital.

Ditjen PEN perlu segera memberikan posisi atas kesediaan Ditjen PEN untuk menerima 
tawaran kerja sama dari KITA. 

Pihak  Uni  Eropa dan Tim EU Business  Avenue in South East Asia mengharapkan dukungan 
dari Kementerian Perdagangan, khususnya Ditjen PEN dalam mengusulkan calon mitra 
perusahaan lokal untuk matchmaking, menyebarluaskan informasi kegiatan ini, dan 
memberikan penjelasan mengenai situasi perekonomian dan perdagangan terbaru 
kepada para pengusaha Eropa dalam kegiatan panel diskusi pada tanggal 12 Maret 2017.

3.2  Tindak Lanjut Penyelesaian

Terkait dengan kendala ekspor produk emas yang sedang terjadi, Dit. KPE akan 
berkoordinasi dengan Dit. Fasilitasi Ekspor Impor - Ditjen PEN untuk mencari solusi dan 
memberikan tanggapan kepada pemerintah lndia atas permasalahan dimaksud.

Saat ini Ditjen PEN belum memiliki platform e-commerce yang bersifat reciprocal dimana 
selain mempromosikan produk dalam negeri juga dapat mempromosikan produk dari 
negara mitra. Terkait dengan hal tersebut, Ditjen PEN akan melakukan pembahasan 
internal guna mencari solusi dalam pengembangan plaftorm e-commerce.

Apabila Ditjen PEN akan menerima penawaran kerjasama dengan pihak KITA, DKPE akan 
menyiapkan konsep yang bersifat lebih umum mengenai pengembangan ekspor untuk 
dapat mengakomodir harapan dari pihak mitra. Selaras dengan kebijakan pemerintah 
yang mendorong penggunaan pemanfaatan dan e-commerce serta dinamika konsumen, 
pasar dan pelaku bisnis regional dan global terhadap keberadaan e-commerce, maka 
sudah saatnya Kemendag cq Ditjen PEN membuat digital platform berupa marketplace 
yang ditujukan untuk fungsi B to B atau B to C serta kerja sama e-commerce dengan 
pihak potensial dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini dipastikan akan menambah 
potensi peningkatan ekspor secara signifikan.

Dit. KPE akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan Dit. P2C dan Dit. P2IE dalam 
menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan ini, dan menyediakan daftar pengusaha 
lokal dan mengundang untuk kegiatan matchmaking. Pihak EUBA akan mengirimkan 
nama-nama perusahaan Eropa dan minatnya.

Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut

Rapat Pembahasan Kendala 

Ekspor Perhiasan Emas 

Indonesia ke India

Kunjungan Korea International 

Trade Association (KITA) Di 

Jakarta Terkait Permohonan 

Kerja sama Joint Online 

Exhibition dengan Ditjen PEN.

Pertemuan Dengan Pejabat 

Perwakilan Uni Eropa dan Tim 

EU Business Avenues

Rapat Pembahasan Kendala 

Ekspor Perhiasan Emas 

Indonesia ke India

Kunjungan Korea International 

Trade Association (KITA) Di 

Jakarta Terkait Permohonan 

Kerja sama Joint Online 

Exhibition dengan Ditjen PEN.

Pertemuan Dengan Pejabat 

Perwakilan Uni Eropa dan Tim 

EU Business Avenues
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Bab IV Penutup

Selama bulan Februari 2017, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-
kegiatan antara lain Pembukaan Indonesia Fashion Week (IFW) 2017, Seleksi Good Design 
Indonesia 2017, Rapat Pembahasan Kendala Ekspor Perhiasan Emas Indonesia ke India, 
Kunjungan Korea International Trade Association (KITA) di Jakarta Terkait Permohonan 
Kerja sama Joint Online Exhibition dengan Ditjen PEN, Pertemuan Dengan Pejabat 
Perwakilan Uni Eropa dan Tim EU Business Avenues, Pendampingan Kegiatan JETRO 
Dalam Rangka Kunjungan ke Industri Jamu di Yogyakarta, Partisipasi Indonesia pada 
Arab Health 2017, DUBAI UAE, Focus Group Discussion (FGD) atas Hasil Evaluasi Program 
Pengembangan Ekspor Nasional Tahap II.

Dengan demikian, sepanjang bulan Februari 2017, selain beberapa aktivitas promosi, 
kegiatan Ditjen PEN banyak menunjukkan aktivitas persiapan, pembahasan dan 
pengembangan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan untuk bulan-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 Februari 
2017 ini masih menemui beberapa kendala yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan 
selanjutnya nanti dapat dilakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan, sehingga 
semua kegiatan di tahun 2017 dan tahun yang akan datang dapat berjalan secara lebih 
efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan optimal.
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Directorate General of National Export Development 
Ministry of Trade of The Republic of Indonesia

Main Building 3rd, 4th, 13th, 14th Floor 

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 

Jakarta 10110 

Indonesia 

Phone: (62)  021 - 23528640 

Fax: (62) 021 - 23528650

www.djpen.kemendag.go.id


