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Pada laporan bulanan periode Januari 2017 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang telah 
terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Pertemuan Ditjen 
PEN dengan PT. Sarinah (Persero) dan PT. Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk, Kunjungan 
Jakarta Fashion Week (JFW) ke Kementerian Perdagangan, Partisipasi pada Peresmian 
Fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi IKM di Boyolali; mencakup lingkup 
kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor yaitu Pertemuan antara Ditjen 
PEN dan CBI terkait Tindak Lanjut Kerjasama Market Intelligence Project pada Tahun 2017.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 
Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Pemaparan Hasil Riset Citra Indonesia (Nation 
Branding Indonesia) di Kantor Staf Kepresidenan, Rencana Partisipasi Kemendag pada 
Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (IORA) 2017-Trade and Investment 
Exhibition, Indonesia Dialogue dan Indonesia Night pada World Economic Forum (WEF) 
Davos tahun 2017, Perkembangan Rencana Pembangunan House of Indonesia  di Sydney, 
Australia; 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 Januari 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-satu 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 Januari 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 Januari 2017 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor meliputi 
kegiatan antara lain: Pertemuan Ditjen PEN dengan PT. Sarinah (Persero) dan PT. Bank 
Negara lndonesia (Persero) Tbk, Kunjungan Jakarta Fashion Week (JFW) ke Kementerian 
Perdagangan, Partisipasi pada Peresmian Fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi 
IKM di Boyolali.   

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama Bulan 
Januari ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Pertemuan antara Ditjen 
PEN dan CBI terkait Tindak Lanjut Kerjasama Market Intelligence Project pada Tahun 2017.   
Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia pada 
bulan Januari ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Pemaparan Hasil Riset Citra Indonesia 
(Nation Branding Indonesia) di Kantor Staf Kepresidenan, Rencana Partisipasi Kemendag 
pada Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (IORA) 2017-Trade and 
Investment Exhibition, Indonesia Dialogue dan Indonesia Night pada World Economic 
Forum (WEF) Davos tahun 2017, Perkembangan Rencana Pembangunan House of 
Indonesia  di Sydney, Australia.  

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 
kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 
inquiry, dimana pada bulan Januari ini telah diterima sebanyak 66 (enam puluh enam) 
permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer Service 
Center (CSC) sepanjang bulan Januari juga telah menerima kunjungan dari 11 (sebelas) 
perusahaan dalam negeri dan dari luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 
konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Januari 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 pada Pertemuan Ditjen PEN dengan PT. Sarinah (Persero) dan PT. Bank 
Negara lndonesia (Persero) Tbk, Kunjungan Jakarta Fashion Week (JFW) ke Kementerian 
Perdagangan, Partisipasi pada Peresmian Fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi 
IKM di Boyolali.

Ringkasan Eksekutif
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1.1.  Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor 

Pada tanggal 10 Januari 2017 bertempat di Indonesia Design Development Center (IDDC), 
telah diadakan pertemuan kembali antara Kementerian Perdagangan cq. Ditjen PEN 
dengan PT. Sarinah (Persero), yang turut dihadiri pula oleh perwakilan dari PT. Bank Negara 
lndonesia (Persero) Tbk. Pada pertemuan ini, Bapak GNP Sugiarta Yasa selaku Presiden 
Direktur PT. Sarinah (Persero) turut hadir dengan didampingi oleh Direktur Operasional 
I dan Direktur Operasional ll, beserta jajarannya. Pada kesempatan tersebut, PT. Sarinah 
(Persero) juga mengundang mitra kerjanya, yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk, yang diwakili oleh Ibu Adi Sulistyowati, selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan 
Transaksional Perbankan, beserta jajarannya. Selain menyampaikan mengenai fasilitas 
dan layanan di IDDC, secara khusus Direktur Pengembangan Produk Ekspor Ditjen PEN 
juga menjelaskan mengenai program DDS, yang dapat disinergikan dengan Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dimiliki BUMN, termasuk PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk.  Melalui program DDS, pelaku usaha mendapat kesempatan 
untuk berkolaborasi dengan desainer, dalam rangka mengembangkan desain produknya 
agar dapat bersaing di pasar internasional. Selain itu disampaikan pula bahwa produk 
DDS 2016 bertajuk “Raja Serayu”, hasil kolaborasi antara desainer Mufti Alem dan pelaku 
usaha dari Cilacap, yaitu CV. Rajasa Mas Batik, berhasil lolos dalam seleksi Ambiente Talents 
Ethical Style dan akan ditampilkan pada pameran Ambiente di Frankfrut, Jerman, tanggar 
10-14 Februari 2017, bersama dengan 18 produk lainnya dari delapan negara. Terkait 
hal ini, Kemendag mengharapkan agar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dapat 
memfasilitasi biaya tiket dan akomodasi desainer tersebut, dalam rangka menghadiri 
Pameran Ambiente tahun ini. 

Penjelasan mengenai program DDS dimaksud mendapat tanggapan positif dari PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang juga telah menyediakan fasilitas rumah kreatif bagi 
para pelaku usaha binaannya. Untuk itu, sebagai tahap awal, program DDS yang akan 
dilaksanakan oleh ketiga lembaga terkait, diharapkan dapat diimplementasikan terhadap 
beberapa pelaku usaha binaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sementara itu, 
mengenai rencana penyediaan product showcase untuk produk-produk DDS di Sarinah 
Department Store, pihak PT. Sarinah (Persero) menyatakan bahwa area showcase masih 
dalam proses persiapan, dan diharapkan akan selesai pada bulan Februari 2017. 

Pada tanggal 11 Januari 2017, Dirjen PEN menerima audiensi tim Jakarta Fashion Week 
(JFW) yang diwakili oleh Ibu Svida Alisjahbana selaku CEO Femina Group beserta Lenny 
Tedja selaku Direktur JFW dengan didampingi oleh Direktur Pengembangan Produk 
Ekspor, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, serta Direktur Pengembangan Promosi 
dan Citra. Melalui kesempatan tersebut, pihak JFW memaparkan program dan kegiatan 
yang telah dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan di tahun 2017. 

JFW merupakan pekan mode tahunan yang digagas oleh Femina Group sebagai platfrom 
bagi pelaku industri mode yang ingin mengembangkan desain, gaya dan tren mode 
terkini. JFW pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008, dan tahun ini memasuki 
penyelenggaraan yang ke-9 kalinya. Pada tahun 2011 sampai 2015, Kemendag cq. Ditjen 
PEN secara konsisten memberikan dukungan dan partisipasi pada penyelenggaraan JFW. 
Pada tahun 2012 sampai 2013, implementasi dukungan Kemendag diwujudkan dalam 

Bab I Kinerja

Pertemuan Ditjen PEN dengan 

PT. Sarinah (Persero) dan 

PT. Bank Negara lndonesia 

(Persero) Tbk. 
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Perdagangan
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bentuk fasilitas Buyer’s Room. Sedangkan mulai tahun 2014, implementasi dukungan 
Kemendag diwujudkan dalam kegiatan Fashionlink. 

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapasitas para desainer Indonesia dalam 
mengembangkan industri fesyen, tahun ini pihak JFW kembali akan menggelar beberapa 
agenda kegiatan selama penyelenggaraan JFW 2018 yang direncanakan pada bulan 
Oktober atau November 2017, yaitu:
a.     Fashionlink

Kegiatan ini akan diisi dengan rangkaian kegiatan seperti pameran trunk show, talk 
show, workshop dan seminar. Terkait dengan hal tersebut, pihak JFW mengajukan 
permohonan dukungan anggaran sebesar Rp. 748.000.000,-

b.      Fasilitasi Buyers/Retailers International
Buyers  yang  akan   diundang  dalam  pagelaran  JFW  kali ini  berasal  dari  New  
York (2 buyers); London (5 buyers); Paris (2 buyers); Dubai (3 buyers); Tokyo (2 buyers); 
dan Seoul (2 buyers). Rencananya para buyers akan difasilitasi akomodasi hotel 
bintang lima dan tiket pesawat business class (pulang pergi). Untuk fasilitasi tersebut,  
permohonan dukungan anggaran yang diajukan kepada Kemendag sebesar Rp. 
1.389.190.000,-

Selain  penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas, pihak JFW juga mengajukan dukungan 
anggaran untuk program “Exchange Platform” dalam kaitannya dengan Fashion Diplomacy 
Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership  Agreement (IA-CEPA) sebesar 
Rp. 856.339.000,- yang diperuntukkan bagi fasilitas tiket, akomodasi, slot show serta 
booth trade untuk desainer Australia yang akan datang ke Indonesia dan berpartisipasi 
pada ajang JFW 2018.

Peluncuran Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM
Launching fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) telah dilaksanakan di Balai Desa Tumang, pada hari Senin, 30 Januari 
2017 dengan tema “Impor Mudah, Produksi Murah, Eskpor Melimpah”. Dengan 
diluncurkannya fasilitas KITE ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para 
pelaku usaha yang bergerak di industri kecil dan menengah agar dapat meningkatkan 
ekspor. Fasilitas ini dimaksudkan untuk membantu IKM dalam menggiatkan sektor 
usahanya. Insentif fiskal dan kemudahan prosedur yang diberikan juga bertujuan untuk 
membantu IKM lebih bergairah. Dengan begitu, ekspor dapat meningkat, kontribusi 
terhadap produk domestik bruto lebih besar, penyerapan tenaga kerja lebih tinggi, serta 
menciptakan desa-desa wisata IKM. 

Acara ini diresmikan oleh Bapak Presiden RI dengan dihadiri oleh Menteri Keuangan, 
Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, Gubernur Jawa 
Tengah dengan pemukulan gong tanda acara resmi dibuka.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan 
dan Menteri Perindustrian mengenai Pengembangan Industri  Kecil  dan Industri Menengah  
(IKM) dalam lingkup pembiayaan penjaminan asuransi asuransi serta jasa konsultasi IKM 
berorientasi ekspor, serta penyerahan voucher kuota pembebasan bea masuk kepada 11 
(sebelas) IKM yang disampaikan oleh Presiden didampingi Menteri Keuangan, Dirjen Bea 

Partisipasi pada Peresmian 

Fasilitasi Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor bagi IKM di 

Boyolali 
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dan Cukai dan Direktur Utama LPEI. Setelah acara secara resmi dibuka, Bapak Presiden 
bersama para menteri mengunjungi lokasi pameran. Pada area tersebut, ditampilkan para 
pengrajin yang sedang membuat produk dari tembaga dan beberapa pelaku usaha yang 
mendapatkan fasilitasi KITE IKM.

Paviliun Mini IDDC pada Peluncuran KITE IKM
Pada acara peluncuran KITE IKM tersebut, Kementerian Perdagangan menampilkan booth 
Indonesia Design Development Center (IDDC) dengan tujuan untuk menyosialisasikan 
program dan kegiatan yang ada di IDDC kepada masyarakat luas, khususnya pelaku 
usaha Boyolali dan sekitarnya. Sebagai informasi, di Kab Boyolali setidaknya terdapat 300 
pengrajin tembaga yang selama ini hanya mengerjakan produk sesuai pesanan dari buyer. 
Pada booth seluas 5x6 m tersebut, ditampilkan video animasi tentang kegiatan yang ada 
di IDDC, layanan klinik konsultasi dan menampilkan beberapa produk hasil DDS yaitu: 
Raja Serayu dari Cilacap, SAF Handicraft dari Medan, Tikar Vinto dari Jambi, dan Asanka 
dari Cirebon. Selain itu ditampilkan penerima fasilitas KITE-IKM yaitu: Ragenda MOP dan 
Yudhistira (alumni DDS), Out of Asia, dan Bali Tangi yang juga binaan Kemendag untuk 
fasilitas pameran dan rebranding.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI berkesempatan mengunjungi booth IDDC 
didampingi oleh Mendag dan Menkeu. Dalam hal ini Presiden menyampaikan agar IDDC 
dapat memfasilitasi desainer yang mengerti pasar sehingga dapat menciptakan produk 
yang sesuai dengan kebutuhan pasar luar negeri. 

1.2.  Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Pertemuan antara Ditjen PEN dan CBI terkait Tindak Lanjut Kerjasama Market Intelligence 
Project pada Tahun 2017 Pertemuan antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional (Ditjen PEN) dan Center for the Promotion of Imports from Developing 
Countries (CBI) Belanda dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2017 untuk membahas 
proyek Peningkatan Layanan Ditjen PEN, khususnya progress dan rencana tindak lanjut 
pelaksanaan Market Intelligence Project pada tahun 2017. Direktur Pengembangan 
Pasar dan lnformasi Ekspor (PPIE) dan Direktur Pengembangan Promosi dan Citra (P2C) 
menerima  perwakilan CBI,  yaitu Mr. Arfons van Duijvenbode - Coordinating Consultant 
dan Ibu Dika Rinakuki – Local Expert for Food Ingredients. Hadir pula dalam rapat 
tersebut perwakilan dari Pusat Penanganan Isu Strategis (Puspitra) - Sekretariat Jenderal, 
Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri (Puska Daglu) - Badan Pengembangan dan 
Pengkajian Perdagangan, Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP), Direktorat Fasilitasi 
Ekspor dan Impor (Dit. Fas) Ditjen Perdagangan Luar Negeri, dan Direktorat Perundingan 
Bilateral - Ditjen Perundingan Perdagangan lnternasional. Tujuan dari pertemuan tersebut 
adalah pihak CBI  ingin menyampaikan informasi mengenai kegiatan - kegiatan kerjasama 
yang telah diimplementasikan pada tahun 2016 dan kegiatan yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2017, antara lain pengembangan sektor Food Ingredients dan Home Decor 
and Home Textiles serta proyek  peningkatan layanan  Ditjen  PEN, yaitu Market Inteligence 
Project (MI) dan Effective Trade Fair Participation (ETFP).

Pertemuan antara Ditjen PEN 

dan CBI terkait Tindak Lanjut 

Kerjasama Market Intelligence 

Project pada Tahun 2017
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Dalam paparannya, CBI Coordinating Consultant menyampaikan bahwa pelaksanaan 
Market Intelligence Project antara Dit. PPIE bersama tenaga ahli CBI, Mr. Onno Roukens 
dan pelaksanaan Effective Trade Fair Participation (ETFP) antara Dit. P2C dengan tenaga 
ahli CBI, Mr. Christopher Landyut, yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 secara 
keseluruhan berjalan dengan baik. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, maka pada 
tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
•	 Market Intelligence Missions sebanyak 5 (lima) kali.
•	 Pelatihan market intelligence untuk Atdag & ITPC pada Februari 2017.
•	 Finalisasi Sector Export Marketing Plan (SEMP) Home Decor yang akan dilaksanakan 

di Bali pada bulan Maret 2017. Adapun untuk SEMP Food Ingredients telah selesai 
disusun pada tahun 2016.

Terkait MI Project, Dit PPIE dan CBI sepakat untuk bersama-sama menyusun market 
intelligence “Pemilihan Best Market Untuk Produk Ekspor Indonesia” sebagai pilot projects, 
yaitu leather & leather product di Asia, furnitur di Amerika Latin, home decor di Eropa, dan 
textile & textile products di Afrika. Tim Dit. PPIE dan CBI akan melakukan komunikasi secara 
berkala melalui Video Conference terkait penyusunan kajian tersebut yang diharapkan 
dapat selesai pada Maret 2017. Sedangkan terkait EFTP Project, Dit. P2C dan CBI sepakat 
akan bersama-sama melakukan persiapan partisipasi Indonesia pada Ambiente tanggal 
10-14 Februari 2017 yang juga melibatkan Kementerian Perindustrian. 

Terkait dengan market intelligence mission, perwakilan Direktorat KPE menyampaikan 
gagasan untuk menambah peserta pelatihan dari unit-unit terkait di dalam Kementerian 
Perdagangan untuk memaksimalkan output yang dihasilkan dari kegiatan ini. Selain 
itu, sebagai end user dari laporan market intelligence, pihak swasta juga diminta untuk 
dilibatkan dalam penyusunan dengan memberi masukan yang diharapkan oleh eksportir/
pelaku usaha.

Berkenaan dengan penyusunan market intelligence, perwakilan dari DPP menyampaikan 
agar kiranya penyusunan market intelligence juga memuat technical requirements on 
trade defence (safeguard, dumping, subsidies). Berkenaan dengan hal tersebut, namun 
demikian pihaknya akan mencoba untuk mengakomodir masukan dari DPP.

Perwakilan dari Dit. Fas menyampaikan bahwa sebaiknya disediakan juga sebuah 
website yang menyediakan kebutuhan teknis untuk ekspor dari setiap produk ke pasar 
tujuan tertentu dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi sekaligus 
memberikan stimulus bagi para pelaku usaha Indonesia untuk mendiversifikasikan pasar 
tujuan eksportir Indonesia (sudah masuk dalam agenda CBI).

Sebagai bagian dari pengumpulan data untuk menyusun market intelligence, perwakilan 
dari CBI juga mengusulkan untuk melakukan intelligence via trade fairs. Hal ini bertujuan 
untuk melihat arah trend yang sedang terjadi sekaligus kesempatan untuk melakukan 
primary research via interview kepada importir/buyer/kompetitor. Berkaitan dengan hal 
terbut, diusulkan untuk mengikutsertakan satu orang tambahan dalam setiap pameran 
luar negeri yang Ditjen PEN ikuti sebagai agen (market analyst) untuk melakukan 
pengamatan dan menyusun “market report”.
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Dalam mengoptimalkan kolaborasi antara pusat (Kementerian Perdagangan) dengan 
perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri dalam menyusun market intelligence 
yang komprehensif, CBI mengajukan dua skenario uantuk mempertajam kolaborasi, yaitu:
a. Skenario 1: merevisi kebijakan tentang tugas Atdag & ITPC dalam menyusun product 

market intelligence. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi 
pusat dan perwakilan sehingga kedua institusi menghasilkan dua laporan dengan 
kualitas yang berbeda.

b. Skenario 2: metode penyusunan market intelligence tetap seperti saat ini, namun 
dengan optimalisasi di beberapa sektor untuk mensinergikan pusat dan perwakilan.

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

1.3.1. Kegiatan Dalam Negeri

Pemaparan hasil Riset Citra lndonesia kali ini merupakan lanjutan dari pemaparan yang 
telah dilakukan oleh konsultan pelaksana riset yaitu PT. Taylor Nelson Sofress (TNS) 
lndonesia pada tanggal 21 Desember 2016 kepada Dirjen PEN dan pejabat eselon I dan 
II dari Kementerian atau Lembaga terkait. Pemaparan kali ini dilaksanakan di  di Kantor 
Staf Kepresidenan, pada hari Rabu, 25 Januari 2017. Rapat dipimpin oleh Kepala Staf 
Kepresidenan dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ), Dirjen PEN yang didampingi oleh 
Sekretaris Ditjen PEN, Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan lsu-isu Ekonomi Strategis 
KSP, Deputi Promosi Penanaman Modal BKPM, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 
Pariwisata Mancanegara Kemenpar, anggota Tim Komunikasi Presiden, serta tim pelaksana 
riset yaitu PT. Taylor Nelson Sofress (TNS) lndonesia.

Kepala Staf Kepresidenan pada pembukaan rapat menyampaikan bahwa Bapak Presiden 
menaruh perhatian yang besar mengenai upaya Peningkatan Citra lndonesia. Pada saat 
dilaksanakan rapat kabinet terbatas tentang Strategi Peningkatan Citra lndonesia tanggal 
27 September 2016, Bapak Presiden telah menugaskan Menteri Pariwisata sebagai 
koordinator pembahasan Strategi Peningkatan Citra lndonesia dengan pemangku 
kepentingan terkait. KSP dan Kementerian Perdagangan terlibat di dalam penyiapan 
riset Citra lndonesia yang akan digunakan sebagai baseline penyusunan Strategi Citra 
lndonesia. 

Pemaparan oleh Raghavan Srinivasan selaku Presiden Direktur PT. TNS lndonesia beserta 
tim. Pada pemaparannya, tim TNS menyampaikan beberapa hal antara lain:
a. Riset Citra lndonesia dilakukan di 16 negara termasuk lndonesia, yang dipilih terkait 

potensi pasar serta kondisi hubungan bilateral saat ini, yaitu Australia, Amerika 
Serikat, Tiongkok, lnggris, Jerman, Afrika Selatan, Rusia, Brasil, Korea Selatan, Jepang, 
lndia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Riset tersebut mencakup 
7.610 wawancara kuantitatif, 390 interaksi kualitatif, dan 26 wawancara dengan 
pemangku kepentingan. Dalam tahapan riset ini juga dilakukan serangkaian kegiatan 
urun rembug untuk menggali masukan dari semua unsur bangsa antara lain unsur 
pemerintah, akademisi, pemuka agama, dunia usaha, pemerintah daerah, dan 
lembaga swadaya masyarakat.

Pemaparan Hasil Riset Citra 

Indonesia (Nation Branding 

Indonesia) di Kantor Staf 

Kepresidenan
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b. Konsultan menyampaikan hasil-hasil temuan yang terkait sektor perdagangan, 
pariwisata, dan investasi beserta rekomendasi atau masukan untuk perbaikan citra 
lndonesia. Secara ringkas temuan hasil riset khususnya untuk sektor perdagangan, 
antara lain:
•	 Dalam bidang perdagangan, faktor yang mempengaruhi brand power yaitu: 

Buzz mengenai sebuah negara (mengenai hal-hal positifnya) adalah faktor 
terpenting. Keunikan dari barang (jenis dan nilainya), kemudahan berdagang 
dan hubungan dengan mitra perdagangan adalah faktor lain yang juga penting. 
Namun demikian, kinerja lndonesia di faktor-faktor tersebut masih dianggap di 
level rata-rata atau netral.

•	 Kekuatan lndonesia diketahui hanya oleh buyer internasional yang sudah 
pernah berbisnis dengan lndonesia. lndonesia dikenal menghasilkan  produk 
dengan sentuhan seni yang  unik  dan  produk  yang berasal dari sumber daya 
alam; terbuka dan hangat serta mitra bisnis yang baik.

•	 Hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perdagangan yaitu: lebih 
mempromosikan produk kerajinan tangan lndonesia yang unik, tidak banyak 
negara lain yang tahu tentang itu; membuat logistik untuk ekspor dan peraturan 
yang  lebih  mudah  serta dapat diprediksi; dan meningkatkan tingkat disiplin 
dalam hal waktu pengiriman dan standar kualitas.

•	 Produk lndonesia yang potensial untuk dipromosikan yaitu: makanan dan 
minuman, pakaian dan alas kaki, batik, dan tekstil.

c. Rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan citra lndonesia 
antara, yaitu:
•	 Tingkat Pendidikan & Keterampilan Masyarakat

Tenaga kerja yang terdidik/terlatih sangat penting untuk menarik investasi 
dan meningkatkan citra negara. Pendidikan kejuruan akan membantu 
mengembangkan ketrampilan khusus di sektor investasi. Juga penting untuk 
menentukan keterampilan/keahlian apa yang dapat menjadikan lndonesia lebih 
dikenal.

•	 Meningkatkan Produktivitas Kerja
Produktivitas, bukan sekedar biaya saja, menjadi semakin penting. Meningkatkan 
produktivitas memerlukan perubahan sikap dan praktek serta standar sehari-
hari. Vietnam adalah contoh bagus dimana orangnya dipandang sebagai pekerja 
keras.

•	 lnfrastruktur Transportasi
Infrastruktur, terutama sarana transportasi, sangat penting untuk Pariwisata, 
Perdagangan dan lnvestasi, oleh karena itu perlu diprioritaskan.

•	 Peraturan yang Jelas & Konsisten
Kalangan Pedagang dan lnvestor lnternasional mengatakan bahwa peraturan 
sering berubah-ubah sehingga membingungkan. Hal ini perlu diperbaiki.

•	 Keamanan/Keselamatan & Ketaatan Hukum
Sistem hukum yang adil (untuk perdagangan & lnvestasi) & Keamanan/
Keselamatan untuk Wisatawan adalah aspek lain yang perlu diperbaiki untuk 
membuat negara ini lebih menarik.
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d. Menteri Pariwisata menyampaikan beberapa tanggapan yaitu:
•	 Riset Citra lndonesia ini cukup komprehensif dan valid sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan penyusunan brand reputation yang dibuat oleh brand consultant 
dan marketing consultant.

•	 Semua kementerian termasuk Kemenpar sudah mempunyai data yang lebih 
lengkap mengenai profil konsumen di setiap negara.

•	 Untuk mengukur reputasi negara di sektor pariwisata harus menggunakan 
standar yang diakui secara global. Kemenpar telah menggunakan Traveland 
Tourism Competitiveness  Index  (TTCI)  yang  dikeluarkan oleh World Economic 
Forum untuk melihat posisi lndonesia di mata investor pariwisata.

•	 Menpar berpandangan bahwa data sekunder seperti TTCI lebih riil jika 
dibandingkan dengan data primer dari hasil riset, mengingat data sekunder 
seperti TTCI merupakan rujukan utama investor di bidang pariwisata yang 
didominasi dari negara Singapura, British Virgin Islands dan Luxembourg. 

•	 Branding suatu negara hanya dapat dilihat di sektor pariwisata dan investasi. 
Branding di sektor perdagangan tidak dapat muncul sendiri, konsumen hanya 
melihat branding dari suatu produk, sebagai contoh konsumen hanya melihat 
brand lBM, lpad, dan Cisco tanpa melihat negara asal produk tersebut.

e. Kepala BKPM memberikan pendapat mengenai hasil riset citra lndonesia yaitu:
•	 Hasil riset ini sangat berguna untuk mengetahui posisi lndonesia di mata 

investor dunia. Riset Citra lndonesia ini merupakan komplemen dari riset-riset 
yang sudah ada.

•	 Bukan hanya sektor perdagangan, investasi dan pariwisata saja yang memerlukan 
brand, negara juga harus memiliki brand.

•	 Menanggapi pernyataan Menpar bahwa K/L telah memiliki hasil kajian mengenai 
konsumen yang lebih detail, Kepala BKPM berpandangan bahwa data yang 
terlalu detail malah menyebabkan menjadi kurang bermanfaat.  Adapun untuk 
data sekunder seperti index dari WEF dianggap kurang luas cakupan surveinya, 
sebagai contoh untuk lndonesia hanya dilakukan survei di Jakarta dan Surabaya.

•	 Kepala BKPM merangkum hasil riset Citra lndonesia ini bahwa lndonesia 
dicitrakan: Sincere (tulus); Culture (budaya); dan Big (big population, archipelago, 
maritime economy, dll).

f. Kepala Bekraf menyampaikan tanggapannya, yaitu:
•	 Berdasarkan hasil riset ini, lndonesia merupakan negara yang sangat potensial 

untuk itu perlu dipromosikan walaupun masih terdapat nilai-nilai yang negatif.
•	 Branding jangan dilakukan secara overpromise yang justru dapat memberikan 

dampak yang negatif. Upaya penyusunan strategi branding harus dilakukan 
berdasarkan potensi yang dimiliki lndonesia.

g. Pada kesempatan tersebut kami menyampaikan beberapa tanggapan, antara lain:
•	 Bapak Presiden menyampaikan pesan bahwa lndonesia sebagai negara besar 

harus memiliki reputasi positif di dunia internasional untuk meningkatkan daya 
saing di berbagai bidang termasuk perdagangan, pariwisata dan investasi.

•	 Saat ini Indonesia belum memiliki satu nation branding yang menggambarkan 
lndonesia secara komprehensif dan mengikat semua pemangku kepentingan.

•	 Riset ini dipandang telah sangat komprehensif menggambarkan posisi lndonesia 
di mata internasional dari segi strengths, weaknesses, dan competitors sebagai 
bahan masukan pembuatan strategi nation branding lndonesia.
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•	 Jika nation branding lndonesia telah ditetapkan maka semua pihak harus 
memiliki komitmen yang sama dalam implementasinya. Peraturan Presiden 
Tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan lndonesia yang saat ini sedang 
disusun dapat digunakan sebagai payung besar bagi semua kegiatan 
peningkatan citra lndonesia.

 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA), dilaksanakan pada 
tanggal 5-7 Maret 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Indonesia sebagai 
Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk periode 2015-2017, dan dalam rangka 
memperingati 20 tahun berdirinya IORA, pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IORA Tahun 2017, mengangkat tema “Strengthening 
Maritime Coorporation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean“. Pada rapat 
koordinasi di Kementerian Sekretariat Negara tanggal 3 Januari 2017, Menteri Luar Negri 
berharap diadakan side event yaitu IORA Business Summit dan Trade and Investment 
Exhibition sebagai rangkaian kegiatan KTT IORA 2017. Untuk itu Kementerian Luar Negeri 
telah membuat konsep keputusan Presiden tentang panitia nasional penyelenggara KTT 
IORA dalam rangka peringatan ke-20 IORA. Konsep Keppres tersebut saat ini posisinya 
di Sekretariat Negara. Dalam susunan konsep Kepanitiaan Nasional disebutkan bahwa 
Menteri Perdagangan sebagai penanggung jawab bidang pelaksana IORA Business Summit 
and Trade Exhibition, dengan Wakil  Ketua Menteri BUMN, Kepala BKPM dan Ketua Umum 
KADIN.  Dalam hal ini, Dirjen PPI dan Dirjen PEN termasuk dalam susunan keanggotaan 
bidang pelaksana IORA Business Summit and Trade Exhibition. Penyelenggaraan IORA 
Trade and Investment Exhibition diharapkan dapat menjadikan side event pameran 
seperti pada pelaksanaan KTT Asia Afrika tahun 2015. sebagai informasi, side event pada 
pameran KTT Asia Afrika 2015 tersebut juga berlokasi di Pre-Function Lobby Hall A, JCC, 
dimana masing-masing instansi yang terlibat pada saat itu mengangkat konsep paviliun 
yang berbeda. Paviliun Kemendag berkonsep galeri (display only) menampilkan produk 
kreatif berbasis warisan budaya dan industri strategis. 

IORA Trade and Investment Exhibition akan dilaksanakan selama IORA Summit berlangsung 
dari tanggal 5-7 Maret 2017, direncanakan berlokasi di Pre-function Lobby Hall A, JCC. 
Konsep pameran adalah display only dengan konstruksi open space bertema “Made in 
Indonesia”. Luas lahan pameran sekitar 800m² - 1.000m² dan telah disediakan lahan oleh 
Kemlu. Produk yang akan dipamerkan adalah produk unggulan Indonsia. Kementerian/
Lembaga yang telah menyampaikan akan berpartisipasi  adalah  BKPM dan Kemenpar, 
dan masih  menunggu  konfirmasi keikutsertaan dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), 
Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan KADIN. Terkait dengan peran yang 
diberikan kepada Kemendag, akan dibangun paviliun seluas 200 m², dengan perkiraan 
anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi berkisar Rp. 500-700 juta 
rupiah. Mengingat tugas yang diberikan kepada Kemendag untuk melaksanakan trade 
and Investment Exhibition tersebut sangat mendadak, dan waktunya sangat terbatas, 
maka tidak dimungkinkan untuk dilakukan proses pelelangan terbuka/seleksi, sehingga 
perlu adanya proses penunjukkan langsung. Proses penunjukkan langsung tersebut 
dimungkinkan sesuai dengan pasal 28 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta perubahannya. Kriteris 
keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukkan langsung terhadap 
penyedia barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf 

Rencana Partisipasi Kemendag 

pada Konferensi Tingkat Tinggi 

Indian Ocean Rim Association 

(IORA) 2017-Trade and 

Investment Exhibition
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a, meliputi pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk 
menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden.

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri
 
Indonesia Dialogue dan Indonesia Night diselenggarakan di sela-sela kegiatan World 
Economic Forum, pada tanggal 18 Januari 2017 bertempat di Ballroom, Morosani 
Schweizerhof Hotel, Davos, Swiss.

Indonesia Night merupakan acara yang secara tahunan diselenggarakan di sela-sela acara 
World Economic Forum di Davos sebagai sarana untuk menguatkan nation branding 
Indonesia sekaligus lebih memperkenalkan potensi kekayaan sumber daya alam, produk, 
keunikan budaya, serta kontribusi Indonesia terhadap perekonomian dunia kepada 
para CEO dunia yang hadir di WEF. Hal yang berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun 
sebelumnya adalah pada acara tahun 2017 acara didahului dengan panel diskusi selama 
1 jam mulai pukul 18.30 PM – 19.30 yang diisi oleh panelis dari kalangan pemerintah, 
investor luar negeri dan kalangan usaha dalam negeri.

Indonesia Dialogue
Indonesia Dialogue mengambil tema  “Tema Business Implication of Jokowi’s Mindset 
Revolution” dilaksanakan pada pukul 18.30 – 19.30  dibuka dengan sambutan Bapak 
Menteri Perdagangan dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu Kepala BKPM 
dengan panelis Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto; CEO Air Asia Group, Anthony 
Fernandez; Dirut  Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo; dan Direktur Eksekutif Lippo Group, 
John Riady. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 120 peserta yang terdiri dari para CEO baik 
dari Indonesia maupun internasional.

Bapak Menteri Perdagangan, pada pembukaan acara menyampaikan bahwa perubahan 
pola pikir masyarakat untuk menjadi bangsa besar dan cita-cita yang kuat berdasarkan 
Pancasila telah berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah besar negeri ini dan membuat 
Indonesia bergerak cepat. Dalam satu tahun terakhir Indonesia melaju menjadi salah satu 
dari 10 Top Improvers dalam peringkat “Ease of Doing Business”. Beranjak dari peringkat 
109 pada 2015 ke peringkat 91 pada 2016. Hal ini menandakan lndonesia semakin 
memberi kemudihan dalam berbisnis.  Berdasarkan pesan Bapak Presiden,  dengan terus 
melakukan Revolusi Mental dan menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata, maka 
lndonesia kelak bisa menjadi salah satu dari 40 negara yang ramah dalam melakukan 
bisnis pada akhir 2019.

Bapak Menteri Perindustrian, sebagai panelis pertama menyampaikan bahwa saat ini 
tantangan di sektor industri sangat berbeda dengan di masa yang lalu dan untuk menjawab 
tantangan tersebut maka diperlukan tenaga kerja sektor industri yang mempunyai 
kompetensi dalam menyelesaikan tantangan tersebut, Retraining dan re-skilling tenaga 
kerja merupakan solusi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor industri. 
Gagasan revolusi mental pemerintahan Presiden Jokowi adalah meletakkan sektor 
pendidikan sebagai salah satu perhatian utama dalam membangun kualitas sumber 
daya manusia lndonesia termasuk di dalamnya pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga 
kerja terampil dalam rangka mewujudkan industrialisasi 4.0 di lndonesia dengan target 

Indonesia Dialogue dan 

Indonesia Night pada World 

Economic Forum (WEF) Davos 

tahun 2017
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tercapainya 1 juta tenaga kerja terlatih pada tahun 2019. Untuk mewujudkan target 
tersebut, pemerintah mengharapkan kerjasama sinergis dengan kalangan dunia usaha 
di dalam dan luar negeri serta mengundang investor untuk turut berperan mewujudkan 
target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Anthony Fernandez, CEO Air Asia Group, pada kesempatannya 
menyampaikan pendapatnya dari sudut investor asing di lndonesia bahwa Presiden 
Jokowi memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kebutuhan dunia usaha 
sehingga kebijakan yang dikeluarkan memberikan keleluasaan atau kemudahan bagi 
dunia usaha untuk terus mengembangkan bisnisnya di lndonesia. Tony Fernandez 
berpandangan bahwa lndonesia sudah berada di jalur yang tepat dengan berinvestasi di 
sektor pendidikan. Pemerintah juga diharapkan tetap menciptakan lingkungan kerja yang 
inovatif serta merealisasikan gagasan perubahan.

Pembicara lainnya, Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri menyampaikan 
mengenai peran perbankan nasional dalam mewujudkan visi Presiden. Presiden Jokowi 
telah menugaskan Bank Mandiri untuk percepatan pembangunan di sektor infrastruktur 
seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, bandara serta pelabuhan yang akan 
meningkatkan konektivitas lndonesia. Dengan terus meningkatnya investasi di sektor 
industri, Bank Mandiri juga memfasilitasi proyek pemenuhan energi listrik yang sangat 
dibutuhkan oleh sektor industri. Presiden Jokowi juga memerintahkan agar perbankan 
nasional khususnya bank-bank BUMN (Mandiri, BRl, BNl, BTN) dapat melakukan efisiensi, 
berinovasi serta bersinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen antara 
lain dengan penggunaan jaringan ATM Link secara bersama-sama di antara bank BUMN 
tersebut.

Sementara itu, pada kesempatannya, John Riady, Direktur Eksekutif Lippo Group 
menyampaikan perbandingan terpilihnya Jokowi dan Donald Trump. Terpilihnya Presiden 
Jokowi merupakan perwujudan harapan dan optimisme masyarakat lndonesia dan 
investor yang menginginkan perubahan yang lebih baik di berbagai sektor sedangkan 
terpilihnya Trump disambut dengan kemarahan di sebagian kalangan. Dengan dukungan 
jajaran kabinet yang memahami substansi dan sebagian anggota kabinet yang berlatar 
belakang pengusaha maka sampai saat lni tantangan yang dihadapi pemerintahan 
Jokowi telah dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam sesi tanggapan, peserta diskusi menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah 
yang telah memberikan kemudahan dalam berusaha di lndonesia melalui paket deregulasi 
kebijakan yang telah dikeluarkan. Kalangan dunia usaha berpandangan bahwa lndonesia 
masih merupakan tujuan investasi yang sangat potensial dengan banyaknya proyek yang 
digagas pemerintahan Jokowi. Kerjasama pemerintah dan swasta dengan skema Public- 
Private Partnership (PPP) di berbagai sektor merupakan peluang dan tantangan yang 
harus direalisasikan  untuk menjalin networking dengan para pelabat dan CEO yang hadir 
dalam upaya menjajaki peluang kerjasama perdagangan. Atase Perdagangan dan ITPC 
yang hadir yaitu: Atdag Berlin, Atdag Brussels, Atdag Paris, Atdag Roma, Atdag Madrid, 
Atdag Moscow, Kepala ITPC Milan, Kepala ITPC Lyon, Kepala ITPC Barcelona, Kepala ITPC 
Budapest, dan Wakil Kepala ITPC Hamburg.
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Pengarahan Menteri Perdagangan kepada Atase Perdagangan dan Kepala ITPC, 18 
Januari 2017.
Pada pertemuan tersebut Bapak Mendag yang didampingi Dirjen PEN, Dirjen PPI, 
dan Dubes Rl untuk WTO menyampaikan arahan mengenai kebijakan terkini di sektor 
perdagangan termasuk reposisi tugas dan fungsi Atase Perdagangan dan ITPC. Atdag dan 
ITPC diharapkan dapat terus melakukan inovasi dalam kegiatan promosinya termasuk 
menjajagi peluang peningkatan ekspor melalui skema imbal dagang.

Pada kesempatan tersebut ditambahkan mengenai update kebijakan pengembangan 
ekspor nasional yang harus dilakukan oleh para perwakilan perdagangan di luar negeri 
sesuai dengan target peningkatan ekspor sebesar 5,6% pada tahun 2017. Dalam kerangka 
EU-CEPA, Dirjen PPI meminta masukan kepada Atdag & ITPC terkait hambatan dan 
posisi lndonesia yang harus dilakukan untuk menyelesaikan putaran perundingan EU-
CEPA. Setelah mendengarkan arahan dari Bapak Mendag, Dirjen PEN dan Dirjen PPl, 
masing-masing Atdag dan ITPC melakukan diskusi mengenai langkah-langkah yang 
telah dilakukan dan harus diantisipasi kedepannya dalam meningkatkan ekspor produk 
lndonesia di negara akreditasinya.

Peninjauan Showcase produk lndonesia di KBRI Singapura, 20 Januari 2017
Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Soft Launching lndonesia Showcase di 
KBRI Singapura pada tanggal 23 Desember 2016 yang lalu, kami bersama Direktur 
Pengembangan Promosi dan Citra berkunjung untuk meninjau lndonesia Showcase dan 
diterima oleh Duta Besar LBBP di Singapura, Ngurah Swajaya yang didampingi oleh Atase 
Perdagangan KBRI Singapura. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PEN menyampaikan 
mengenai target peningkatan ekspor sebesar 5,6% untuk tahun 2017 termasuk langkah-
langkah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Kesempatan tersebut 
juga dimanfaatkan pula untuk menyampaikan mengenai reposisi peran dan fungsi Atdag 
dan ITPC. Semua upaya promosi yang dilakukan oleh Atdag dan ITPC harus berorientasi 
pada transaksi ekspor. Dubes Rl Singapura menyambut baik target ekspor yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah beserta upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Beberapa 
masukan yang diberikan antara lain : 1) Pemerintah perlu fokus membuka akses pasar 
dan juga promosi ke pasar Asia Selatan, Euroasia (Russia, Kazakstan, Belarusia) dan Afrika 
Timur Tengah mengingat potensinya yang masih sangat menjanjikan untuk digarap; 2) 
Tetap menjaga hubungan baik dengan mitra dagang tradisonal seperti Amerika dan 
Eropa. Singapura dengan keungulan di bidang konektivitas logistik serta banyaknya Free 
Trade Agreement dengan negara partner dapat dimaanfaatkan oleh lndonesia untuk 
meningkatkan ekspornya.

Terkait dengan lndonesia Showcase, Dirjen PEN menyampaikan beberapa masukan antara 
lain: display produk dilakukan per zoning atau kelompok produk, display dilengkapi 
dengan informasi dalam bentuk digital mengenai keterangan produk dan perusahaan, 
display harus terus dilengkapi dan secara periodik diganti, dan perlunya dilakukan 
promosi keberadaan Indonesia Showcase kepada dunia usaha di Singapura. Dirjen PEN 
juga menawarkan untuk membantu menginformasikan kepada eksportir lndonesia 
agar dapat mendisplay produknya pada lndonesia Showcase di KBRI Singapura. Dalam 
rangka optimalisasi lndonesia Showcase, KBRI Singapura akan mengundang partisipasi 
pemerintah daerah untuk menampilkan produk unggulannya secara bergilir dan juga 
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menyelenggarakan event-event yang menarik. Dubes Rl Singapura juga menugaskan 
Atdag Singapura untuk menggunakan platform digital dalam mempromosikan produk 
yang ditampilkan di lndonesia Showcase. Dubes Rl Singapura mengharapkan Bapak 
Menteri berkenan untuk hadir pada Grand Opening lndonesia Showcase di tahun 2017 
ini bersamaan dengan momentum perayaan 50 tahun hubungan diplomatik lndonesia 
– Singapura.
 
Rencana Pembangunan House of Indonesia (HoI)
Rencananya Hol akan didirikan di Botany Rd, Sydney. Lokasi ini sangat strategis karena 
berada pada jarak 5,5 km dari bandara internasional Sydney, dengan waktu tempuh 
sekitar 10 menit. Selain itu, kantor Konjen RI yang berada Maroubra Rd hanya berjarak 
6 km, dan dapat dijangkau dalam waktu 10-16 menit. Lokasi dimaksud juga berdekatan 
dengan stasiun kereta (Mascot dan Green Squore) serta pusat perbelanjaan seperti Bourke 
St Bakery, Sonoma dan Grounds of Alexandria. Namun hingga saat ini, lokasi tersebut 
masih dalam masa sewa kepada pihak lain, yang digunakan sebagai lahan parkir, dan 
baru akan berakhir pada tahun 2020. Pihak Ozimex lnternational Pty Ltd, selaku inisiator 
pendirian HOI di Sydney, telah menyampaikan kepada pihak penyewa lahan mengenai 
rencana pembangunan Hol dirnaksud, di mana saat ini sedang dalam proses pembuatan 
desain arsitektur dan perizinan kepada pihak berwenang di Sydney.  Menanggapi hal ini, 
pihak penyewa meminta waktu untuk mencari lokasi baru atau hingga akhir tahun. Secara 
kebetulan, pihak penyewa juga sedang dalam masa relokasi kantor dan gudang. Saat ini, 
ITPC Sydney sedang mempersiapkan Feasibility Studies mengenai rencana pembangunan 
HoI.

Sebelum pembangunan HoI dilaksanakan, lbu Suliyanti Sunaryo (pemilik Ozimex 
International) mengharapkan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding/Mou) antara Ozimex lnternational Pty Ltd dengan 
pemerintah RI. Hal ini mengingat Ozimex lnternational Pty Ltd telah lama merencanakan 
pembangunan Hol dan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, namun belum 
terealisasi hingga kini karena terkendala oleh beberapa hal. Sebagaimana arahan Setjen 
Kemendag dua tahun lalu untuk memindahkan kantor ITPC ke daerah yang merupakan 
pusat keramaian, pihak ITPC Sydney mengusulkan untuk membuka Hol sementara yang 
sekaligus berfungsi sebagai kantor sementara ITPC Sydney.  HoI sementara tersebut akan 
menempati kantor Ozimex lnternational Pty Ltd, yang berada di belakang lahan kosong di 
mana dibangun Hol permanen. Dengan demikian, ITPC Sydney akan lebih mudah dalam 
memonitor proses pembangunan HoI. Kantor baru ITPC Sydney dan lokasi Hol sementara 
akan menempati area sekitar 250 m2, yang berarti lebih luas daripada kantor ITPC Sydney 
saat ini yang hanya  seluas 175 m2. ITPC Sydney memastikan bahwa kepindahan kantor di 
area HoI sementara tidak akan menimbulkan penambahan anggaran pada ITPC Sydney, 
karena pihak Ozimex International Pty Ltd menawarkan harga sewa khusus yang sama 
dengan harga sewa kantor ITPC Sydney saat ini. Namun demikian, proses penyiapan HoI 
sementara tetap memerlukan adanya tambahan anggaran. Apabila usulan penyediaan 
HoI sementara disetujui, maka proses pembangunan Hol permanen akan dilaksanakan 
dalam 2 (dua) tahap sebagaimana matriks berikut:

Perkembangan Rencana 

Pembangunan House of 

Indonesia di Sydney, Australia
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Salah satu agenda utama Hol adalah kegiatan Weekend Market yang ditempatkan pada 
area parkir Hol. Kegiatan dimaksud berupa bazaar rutin yang menjual produk-produk 
lndonesia, pertunjukan musik serta wisata kuliner lndonesia. Kegiatan Weekend Market 
sekaligus salah satu upaya mempromosikan keberadaan Hol kepada masyarakat setempat.

Proses pemilihan arsitek HoI
Atdag Canberra dan ITPC Sydney telah menyampaikan usulan agar desain arsitektur Hol 
merupakan hasil karya arsitek lndonesia. Hal ini bertujuan untuk lebih mengangkat potensi 
subsektor desain arsitektur lndonesia kepada dunia internasional, dan memberikan 
motivasi yang lebih besar kepada Diaspora lndonesia di Australia untuk turut mendukung 
rencana pembangunan Hol di Sydney. Terkait dengan hal tersebut di atas, pihak Atdag 
Canberra dan ITPC Sydney mengharapkan agar pembiayaan jasa arsitek dibebankan 
kepada pemerintah cq. Kemendag, sehingga hak cipta (copyright) desain arsitektur Hol 
menjadi milik pemerintah lndonesia. Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa pemerintah RI 
mendukung penuh pembangunan Hol di Sydney. Selanjutnya, copyright tersebut dapat 
digunakan oleh Kemendag untuk membangun Hol di negara-negara lainnya. Beberapa 
alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka memilih arsitek yang akan merancang 
bangunan Hol antara lain penunjukan langsung, sayembara dan seleksi.

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 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 Januari 2017, dengan rincian 
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sebagai berikut:
1.     Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada bulan 
Januari 2017 berjumlah 66 (enam puluh enam) permintaan melalui CSC, diantaranya 
permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 11 (sebelas) permintaan, 
berdasarkan pengiriman e-mail kepada CSC maupun brafaks berjumlah 55 (lima 
puluh lima) permintaan. Diantara e-mail/brafaks tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) 
permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 35 (tiga puluh lima) permintaan 
berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan dagang berasal dari importir/
buyer luar negeri tersebut berasal dari 14 (empat belas) negara, yaitu: Bahrain, 
Kanada, Mesir, Iran, Jepang, Namibia, Saudi Arabia, Serbia, Korea Selatan, Turki, UAE, 
Ukraina, Inggris, dan Amerika.

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, charcoal, chemical, coffee, consumer 
goods, electric and electronic product, energy dan fuel, essential oil, fishery, footwear, 
medical equipment, mining, paper & paper product, pharmaceutical and herbs, 
plastic products, processed food and beverages, rattan product, rubber and rubber 
products, stationary, wood product, yarn, textile and 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 Januari 2017 sebanyak 11 (sebelas) 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 Januari 
2017 sebanyak 11 (sebelas) 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 Januari 2017, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer (PTD) 
sebanyak 58 (lima puluh delapan) 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. 
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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. Menurut jadwal, kegiatan diklat ekspor baru akan berjalan efektif mulai Februari 
2017 sehingga untuk Januari 2017 belum ada kegiatan diklat ekspor yang dilaksanakan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelatihan 
ekspor bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum di seluruh penjuru Indonesia, 
BBPPEI 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 BBPPEI. 

Beberapa kegiatan kerjasama yang telah dijalankan oleh BBPPEI selama Bulan Januari 
2017 adalah sebagai berikut:
a. Pada tanggal 12 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Bank Negara Indonesia (BNI) 46. Dalam pertemuan 
yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala BBPPEI ini dibahas mengenai rencana 
penyelenggaraan kerjasama pelatihan antara kedua pihak untuk tahun 2017. 
Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Naskah Kerjasama (MoU) 
serta penentuan topik, tanggal dan lokasi pelaksanaan pelatihan.

b. Pada tanggal 18 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan Manajemen Radio Kiss FM. Dalam pertemuan yang 
berlangsung di Ruang Rapat Kantor Radio Kiss FM ini dilakukan koordinasi terkait 
budget dan alokasi waktu untuk pelaksanaan kegiatan Talkshow dalam rangka 
promosi program-program BBPPEI yang akan disiarkan di Radio Kiss FM pada tahun 
2017.

c. Pada tanggal 25 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan Disperindag Kabupaten Tangerang. Dalam 
pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung BBPPEI tersebut dibahas 
mengenai rencana penyelenggaraan kerjasama pelatihan antara kedua pihak yang 
akan dilaksanakan di Bulan April 2017 sebanyak 3 (tiga) angkatan.

d. Pada tanggal 26 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya. Dalam 
pertemuan yang berlangsung di Gedung Kantor Unika Atma Jaya tersebut dibahas 
mengenai rencana penyelenggaraan kerjasama pelatihan antara kedua pihak yang 
akan dilaksanakan pada Tahun 2018. Selain itu disepakati pula bahwa pada Tahun 
2017 pihak Unika Atma Jaya akan membeli pelatihan Bisnis Online Ekspor Online 
sebanyak 2 (dua) angkatan dan pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor sebanyak 1 
(satu) angkatan.

e. Pada tanggal 27 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 
(Ditjen IKDM) Kementerian Perindustrian. Dalam pertemuan yang berlangsung di 
Ruang Rapat Gedung BBPPEI tersebut dibahas mengenai rencana penyelenggaraan 

Promosi dan Kerjasama

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan
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kerjasama pelatihan di antara kedua pihak untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018. 
Disepakati bahwa pelatihan akan diselenggarakan di daerah (luar Jakarta) dengan 
kepastian lokasi akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.

f. Pada tanggal 30 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan Disperindag Kotamadya Bogor. Dalam pertemuan 
yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung BBPPEI tersebut dibahas mengenai rencana 
penyelenggaraan kerjasama pelatihan di antara kedua pihak untuk Tahun 2017 dan 
Tahun 2018. Untuk Tahun 2017 telah disepakati bahwa akan diselenggarakan 2 (dua) 
angkatan pelatihan dengan lokasi pelaksanaan 1 (satu) angkatan di Bogor dan 1 
(satu) angkatan di Jakarta. Selain itu pihak Disperindag Kotamadya Bogor juga telah 
menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan kegiatan Coaching Program di 
Bogor pada Tahun 2018.

g. Pada tanggal 31 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan 
yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung BBPPEI tersebut dibahas mengenai 
rencana penyelenggaraan kerjasama pelatihan yang akan berlangsung pada Bulan 
Februari 2017.

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 
selama Bulan Januari 2017 Tim Manajemen BBPPEI telah melakukan penyusunan matriks 
dan jadwal untuk berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun 2017 yang 
meliputi penyusunan kurikulum silabus, presentasi calon fasilitator, penyusunan makalah 
standar, serta berbagai kegiatan lainnya.

Pada tanggal 5 Januari 2017 telah dilakukan penyusunan draft kurikulum untuk pelatihan 
Prosedur Impor yang akan diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan PT. 
Surveyor Indonesia.

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 Januari 2017, BBPPEI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
a. Pada tanggal 10 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menghadiri 

rapat pembahasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 
terkait Kerjasama Selatan – Selatan dan Triangular (KSST). Dalam pertemuan yang 
berlangsung di Gedung Bappenas tersebut para hadirin diminta untuk memberikan 
saran dan masukan terkait program-program yang dapat memberikan bantuan 
kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan diri dalam mencapai 
kemandirian. Diharapkan program yang diusulkan bukan dalam bentuk charity, 
melainkan program pemberdayaan yang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi. 
Dari perwakilan Kementerian Perdagangan diusulkan program pendampingan 
penyusunan regulasi teknis di bidang metrologi legal untuk negara Timor Leste.

b. Pada tanggal 31 Januari 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 
pertemuan dengan perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan. Dalam 
pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Perencanaan tersebut dibahas 
mengenai penempatan tenaga ahli dari Korea Trade-Investment Promotion Agency 
(KOTRA) Korea Selatan yang ditempatkan di BBPPEI.

Pengembangan Kurikulum 

dan Silabus 

Kegiatan Lain
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Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 

Arlinda membuka secara resmi Sosialisasi Pembukaan 

Paviliun Indonesia di Food City Moskow Rusia 

Tahun 2017. Acara sosialisasi dihadiri Mantan 

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel selaku inisiator 

keikutsertaan Paviliun Indonesia pada pameran 

tahunan Food City di Moskow.

Jakarta, 2017

Menteri Perdagangan didampingi Ibu Peggy Lukita, 

Dirjen PEN, Arlinda dan Duta Besar Indonesia untuk 

WTO, Sondang Anggraini dan Direktur Pengembangan 

Promosi dan Citra, Merry Maryati berfoto bersama para 

Atase Perdagangan dan Kepala ITPC wilayah Eropa 

yang hadir sebagai guest relations Indonesia Night 

2017

Davos, 2017

Dirjen PEN, Arlinda didampingi Direktur 

Pengembangan Promosi dan Citra melakukan diskusi 

dengan Duta Besar RI Singapura, Ngurah Swajaya dan 

Atdag Singapura pada saat meninjau showcase produk 

Indonesia di KBRI Singapura. Pada kesempatan tersebut 

didiskusikan upaya pemanfaatan showcase produk 

Indonesia agar lebih optimal untuk mempromosikan 

produk-produk unggulan Indonesia

Singapura, 2017

Di sela-sela persiapan pelaksanaan kegiatan Indonesia 

Night dan bilateral meeting di Davos, Menteri 

Perdagangan, Enggartiatsto Lukita didampingi Dirjen 

PEN, Arlinda; Dirjen PPI, Iman Pambagyo dan Duta Besar 

RI untuk WTO, Sondang Anggraini memberikan arahan 

mengenai kebijakan terkini di bidang perdagangan 

termasuk reposisi tugas dan fungsi Atase Perdagangan 

dan ITPC

Davos, 2017

Bab II Agenda Kegiatan Dirjen PEN
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Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 

Arlinda didampingi Direktur Pengembangan Promosi 

dan Citra Merry Maryati menerima courtesy call 

iTEKO Cooperation asal Rusia yaitu Maxim Tsalkin, PT 

Fortunium yang diwakili oleh Johannes Gunawan, serta 

perwakilan PT Perkebunan Nusantara XII dan Asosiasi 

Kakao Indonesia (ASKINDO), bertempat di Ruang Rapat 

DJPEN Kementerian Perdagangan, Jakarta

Jakarta, 2017

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasionalm, 

Arlinda didampingi Sekretaris DJPEN, Ari Satria hadir 

pada Rapat Hasil Riset Citra Indonesia (Nation Branding) 

bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan

Jakarta, 2017

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda menjadi salah satu narasumber pada 

Sosialisasi Panduan Berbisnis dengan Republik Islam 

Iran, bertempat di Gedung Ali Wardana Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian

Jakarta, 2017

Presiden didampingi oleh Mendag, Dirjen PEN serta 

rombongan meninjau Pavilion IDDC Mini yang 

memamerkan hasil Program Fasilitasi Pendampingan 

Desain (Designers Dispatch Service/ DDS) yaitu 

Raja Serayu asal Cilacap, Tikar Vinto asal Jambi, dan 

SAF Handicraft asal Medan. Terdapat juga produk 

hasil Program DDS yang telah dinyatakan siap dan 

memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Fasilitas 

KITE IKM yaitu Regenda Mop asal Lombok dan CV Out 

of Asia dari Bantul Kabupaten Boyolali

Davos, 2017
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3.1  Kendala, Isu dan Permasalahan
 
Mengenai rencana penyediaan product showcase untuk produk-produk DDS di Sarinah 
Department Store, pihak PT. Sarinah (Persero) menyatakan bahwa area showcase masih 
dalam proses persiapan, dan diharapkan akan selesai pada bulan Februari 2017.

JFW juga mengajukan dukungan anggaran untuk program “Exchange Platform” dalam 
kaitannya dengan Fashion Diplomacy Indonesia – Australia Comprehensive Economic 
Partnership  Agreement (IA-CEPA) sebesar Rp. 856.339.000,- yang diperuntukkan bagi 
fasilitas tiket, akomodasi, slot show  serta booth trade,  untuk desainer Australia yang akan 
datang ke Indonesia dan berpartisipasi pada ajang JFW 2018.

Keberadaan IDDC dibutuhkan di kalangan dunia usaha, terlebih oleh para pengrajin di 
Desa Tumang, Kab. Boyolali. Karena selama ini mereka hanya membuat produk dengan 
desain berdasarkan pesanan buyer. Hal tersebut dikarenakan sebagian pelaku usaha 
belum memiliki pengetahuan yang baik tentang desain dan distribusi pemasaran.

3.2  Tindak Lanjut Penyelesaian

Sehubungan hal ini, Ditjen PEN akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Direktur 
PT. Sarinah (Persero) untuk menyampaikan daftar 50 pelaku usaha Indonesia yang telah 
mengikuti program-program Ditjen PEN, antara lain Rebranding (Pengembangan Merek), 
DDS serta Pilot Project.

Dirjen PEN menyampaikan bahwa Kemendag mendukung penyelenggaraan JFW 2017 
dalam bentuk non-budget, seperti penyebaran informasi kegiatan JFW melalui perwakilan 
perdagangan di beberapa negara. Dirjen PEN juga menyampaikan bahwa Kemendag 
memiliki fasilitas IDDC yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder terkait, termasuk 
industri fesyen untuk meningkatkan kapasitas para desainer.

Tindak lanjut dari kegiatan tersebut, maka akan dilaksanakan kegiatan fasilitasi 
pendampingan desain (DDS) di Kabupaten Boyolali untuk produk home living berbahan 
baku tembaga.

Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pertemuan Ditjen PEN dengan 

PT. Sarinah (Persero) dan 

PT. Bank Negara lndonesia 

(Persero) Tbk.

Kunjungan Jakarta Fashion 

Week (JFW) ke Kementerian 

Perdagangan

Partisipasi pada Peresmian 

Fasilitasi Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor bagi IKM di 

Boyolali

Pertemuan Ditjen PEN dengan 

PT. Sarinah (Persero) dan 

PT. Bank Negara lndonesia 

(Persero) Tbk.

Kunjungan Jakarta Fashion 

Week (JFW) ke Kementerian 

Perdagangan

Partisipasi pada Peresmian 

Fasilitasi Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor bagi IKM di 

Boyolali
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Bab IV Penutup

Selama bulan Januari 2017, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-
kegiatan antara lain Pertemuan Ditjen PEN dengan PT. Sarinah (Persero) dan PT.Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kunjungan Jakarta Fashion Week (JFW) ke Kementerian 
Perdagangan, Partisipasi pada Peresmian Fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi 
IKM di Boyolali, Pertemuan antara Ditjen PEN dan CBI terkait Tindak Lanjut Kerjasama 
Market Intelligence Project pada Tahun 2017, Pemaparan Hasil Riset Citra Indonesia (Nation 
Branding Indonesia) di Kantor Staf Kepresidenan, Partisipasi Kemendag pada Konferensi 
Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (IORA) 2017-Trade and Investment Exhibition,  
Indonesia Dialogue dan Indonesia Night, World Economic Forum (WEF) Davos tahun 2017, 
Perkembangan Rencana Pembangunan “House of Indonesia” di Sydney” Australia, serta 
sejumlah kegiatan rutin lainnya.

Dengan demikian, sepanjang bulan Januari 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 Januari 
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


