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Kata Pengantar
Pada laporan bulanan periode Maret 2017 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang telah
terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Muffest (Muslim
Fashion Festival) Gathering 2017, Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Kabupaten
Jember, Audiensi Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI); mencakup lingkup
kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor yaitu Pertemuan antara Ditjen
PEN dengan Swisscontact Pembahasan Program SIPPO 2017-2020, Aktivasi Kerja Sama
di Bidang Pengembangan Ekspor bersama IPD Jerman, Kunjungan Sekretaris Jenderal
ASEAN-Japan Centre (AJC), EU Business Avenue Panel Discussion dan Indonesia
Lightwood Cooperation Forum (ILCF), FGD Bidang Pengembangan Ekspor di Denpasar,
Aktivasi Implementasi Kerja Sama TPSA Project Untuk Sektor Kopi di Aceh.
Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan
Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Partisipasi Ditjen PEN pada IORA Trade Exhibition,
Misi Dagang Negara Akreditasi Dalam Rangka IFEX 2017, Persiapan The 14th China Expo
(CAEXPO) 2017, Kunjungan Kerja Dirjen PEN di Paris Perancis, Dialog Ekspor Dalam Rangka
Meningkatkan Ekspor Produk Pangan Olahan Indonesia dan Penerapan Role Model Food
City Moscow; 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 Maret 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 ketiga 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, April 2017
Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional

Arlinda
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Ringkasan Eksekutif
Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia, selama Bulan Maret 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 Maret 2017 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor meliputi
kegiatan antara lain: Muffest (Muslim Fashion Festival) Gathering 2017, Kunjungan Kerja
Menteri Perdagangan ke Kabupaten Jember, Audiensi Ikatan Kartini Profesional Indonesia
(IKAPRI).
Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama Bulan
Maret ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Pertemuan antara Ditjen
PEN dengan Swisscontact Pembahasan Program SIPPO 2017-2020, Aktivasi Kerja Sama
di Bidang Pengembangan Ekspor bersama IPD Jerman, Kunjungan Sekretaris Jenderal
ASEAN-Japan Centre (AJC), EU Business Avenue Panel Discussion dan Indonesia Lightwood
Cooperation Forum (ILCF), FGD Bidang Pengembangan Ekspor di Denpasar, Aktivasi
Implementasi Kerja Sama TPSA Project Untuk Sektor Kopi di Aceh.
Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia pada
bulan Maret ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Partisipasi Ditjen PEN pada IORA Trade
Exhibition, Misi Dagang Negara Akreditasi Dalam Rangka IFEX 2017, Persiapan The 14th
China Expo (CAEXPO) 2017, Kunjungan Kerja Dirjen PEN di Paris Perancis, Dialog Ekspor
Dalam Rangka Meningkatkan Ekspor Produk Pangan Olahan Indonesia dan Penerapan
Role Model Food City Moscow.
Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui
kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi
inquiry, dimana pada bulan Maret ini telah diterima sebanyak 70 (tujuh puluh)
permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer Service Center
(CSC) sepanjang bulan Maret juga telah menerima kunjungan dari 21 (dua puluh satu)
perusahaan dalam negeri dan dari luar negeri yang membutuhkan layanan berupa
konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis.
Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Maret 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 Audiensi Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI), Pertemuan
dengan Swisscontact Pembahasan Program SIPPO 2017-2020, EU Business Avenue Panel
Discussion dan Indonesia Lightwood Cooperation Forum (ILCF).
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Bab I Kinerja
1.1.

Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor

Muffest Gathering 2017 dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2017, bertempat di Galeri
Indonesia Kaya, Grand Indonesia West Mall Lantai 8. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris
Kementerian Koperasi dan UKM; Dirjen IKM Kementerian Perindustrian; Deputi Riset,
Edukasi dan Pengembangan Bekraf; Kepala Bidang Promosi Wisata Budaya – Deputi
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar; Perwakilan dari
Direktorat Pengembangan Produk Ekspor – Ditjen PEN Kemendag. Sementara itu, dari
kalangan pelaku usaha antara lain dihadiri oleh perwakilan dari Wardah Kosmetik; Elhijab,
Si.Se.Sa dan Hijabersmom Community, serta beberapa media. Gathering ini merupakan
pre-event dari penyelenggaraan Muffest 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 - 9
April 2017 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Kegiatan yang diselenggarakan
oleh lndonesia Fashion Chamber (IFC) dan PT. Dyandra Promosindo, serta berkolaborasi
dengan Hijabersmom Community ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Indonesia
melalui industri fesyen muslim, dan menjadikan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim
dunia.
Acara diawali dengan sambutan oleh Ali Charisma selaku National Chairman IFC,
yang menyampaikan bahwa Muffest 2017 merupakan kegiatan B2B (Business to
Business) sekaligus B2C (Business to Consumer), yang diinisiasi sebagai upaya untuk
mengembangkan fesyen muslim di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya
potensi industri fesyen muslim Indonesia dan banyaknya pengusaha fesyen muslim dari
luar negeri yang datang ke Indonesia untuk mencari pasar baru. Untuk itu, diperlukan
suatu upaya untuk mempersiapkan desainer dan produk fesyen muslim Indonesia agar
lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya, acara diisi dengan
pemaparan mengenai konsep Muffest 2017 oleh Deden lswanto selaku Project Director
Manager Muffest 2017. Dengan mengangkat tema “Young, Smart and Ethical“, Muffest
2017 mengajak para desainer muda untuk lebih mengenal budaya Indonesia. Ajang ini
akan diikuti oleh 250 brand dan dimeriahkan oleh 5 (lima) acara fashion show setiap
harinya. Pengunjung yang diharapkan hadir dalam kegiatan ini adalah desainer, media,
dan pecinta fesyen muslim.
Selain paparan mengenai konsep Muffest 2017, pada kesempatan ini dijabarkan pula
mengenai lndonesia Trend Forecasting (ITF) oleh salah satu pakar fesyen lndonesia (Dina
Midiani) yang menyampaikan bahwa tema besar yang akan diusung di tahun 2017 adalah
Greyzone. ITF tersebut telah dirangkum dalam sebuah buku yang diluncurkan oleh
Badan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan IFC. Sesi selanjutnya adalah talkshow yang
menghadirkan beberapa narasumber seperti Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM;
Dirjen IKM Kementerian Perindustrian; Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan Bekraf;
Kepala Bidang Promosi Wisata Budaya – Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Nusantara Kemenpar serta dari Direktorat Pengembangan Produk Ekspor –
Ditjen PEN Kemendag yang dalam hal ini diwakili oleh Budi Santoso. Dalam kesempatan
yang sama, disampaikan juga program-program Ditjen PEN yang mendukung
pengembangan fesyen muslim di Indonesia antara lain mengenai peran Atdag dan ITPC
di luar negeri yang dapat membantu penyebarluasan informasi baik mengenai event
maupun produk fesyen muslim Indonesia ke kancah internasional.

Muffest (Muslim Fashion
Festival) Gathering 2017
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Kunjungan Kerja
Menteri Perdagangan ke
Kabupaten Jember

Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal
16 Maret 2017 dalam rangka mempromosikan komoditas ekspor Kabupaten Jember serta
melaksanakan operasi pasar dan revitalisasi Pasar Tanjung. Kegiatan dimaksud bertujuan
untuk mengangkat produk unggulan Kabupaten Jember, sekaligus meningkatkan
ekonomi rakyat melalui pasar yang akan direvitalisasi. Kegiatan ini turut dihadiri oleh
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam
Negeri - Ditjen PDN, Direktur Pengembangan Produk Ekspor - Ditjen PEN, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Bupati Jember beserta segenap
jajarannya, Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia, Forkopimda Kabupaten Jember serta
perwakilan instansi/lembaga lainnya.
Rombongan Menteri Perdagangan tiba di Pendopo Wahyawibawagraha Kabupaten
Jember dengan disambut alunan gamelan sebagai ungkapan selamat datang dan
kemudian menuju Ruang Tamyaloka untuk acara ramah tamah. Selanjutnya, Menteri
Perdagangan beserta rombongan menuju Aula Atas Pendopo untuk meninjau display
produk yang telah disediakan. Beberapa produk unggulan Kabupaten Jember yang
ditampilkan antara lain edamame, kopi, coklat, rokok (tembakau), dan beras organik.
Pada kesempatan tersebut, para pelaku usaha juga berkesempatan melakukan dialog
secara langsung dengan Menteri Perdagangan. Acara diawali dengan sambutan oleh
Bupati Jember yang dalam kesempatan ini menyampaikan himbauan kepada masyarakat
Jember, untuk dapat mengangkat produk-produk lokal Jember agar dikenal di pasar
nasional maupun internasional. Melalui penyediaan 1.000 (seribu) warung kopi dan 1.000
(seribu) warung rakyat ringan yang menjual 17 (tujuh belas) jenis kebutuhan asli Jember,
program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan warga di seluruh Jember.
Bupati Jember juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan
atas bantuan yang diberikan untuk merevitalisasi Pasar Tanjung. Melalui revitalisasi ini
diharapkan dapat membangun pasar Tanjung yang semula dalam kondisi kumuh dan
kurang tertata rapi, menjadi pasar yang nyaman dan dapat dibanggakan oleh masyarakat
Jember. Lebih lanjut, Bupati Jember mengharapkan agar revitalisasi ini nantinya
dapat mengukuhkan peran pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat. Menteri
Perdagangan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Jember memiliki
arti penting sebagai salah satu wilayah yang memiliki produk-produk yang berpotensi
menjadi komoditas unggulan seperti edamame, kopi, coklat dan beras organik. Agar
dapat bersaing di pasar internasional, komoditas unggulan tersebut tentunya harus
memiliki nilai tambah yang secara tidak langsung akan meningkatkan nilai ekonomi
dari komoditas tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas desain
dari kemasan produk. Lebih lanjut, Menteri Perdagangan juga menyampaikan bahwa
Kementerian Perdagangan mengemban amanat untuk membuka pasar baru seperti
Afrika, Pakistan, dan Bangladesh. Untuk dapat menembus pasar ekspor tersebut, pelaku
usaha harus mampu untuk menjaga kualitas dan konsistensi kualitas dari produk yang
dihasilkan, serta konsistensi dari kapasitas produksi produk yang ada. Sedangkan untuk
pasar lokal, pelaku usaha akan didorong untuk memasuki pasar modern yang tersedia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan juga turut menyaksikan
penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia di Jember dengan Koperasi
Usaha Tani Kabupaten Jember yang bertujuan untuk menguatkan misi agar produk
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lokal dapat semakin berjaya di tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta
meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan pelaku usaha tani padi di Kabupaten
Jember. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman selesai dilaksanakan, Menteri
Perdagangan melakukan kunjungan ke Pasar Tanjung. Pasar ini merupakan pasar rakyat
terbesar di Kabupaten Jember dengan luas sebesar 25.105 m² dan satu-satunya pasar
tradisional kelas utama di Kabupaten Jember. Pasar tersebut sangat potensial melayani
kebutuhan masyarakat perkotaan maupun pedesaan berkat lokasinya yang berada
di pusat kota. Setiap tahun animo pedagang maupun konsumen semakin meningkat
jumlahnya, sehingga perlu penataan lebih lanjut agar manajemen pasar menjadi lebih
tertata.
Kunjungan perwakilan lkatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRl) Indonesia yang terdiri
dari Sekjen IKAPRl, Wakil Sekjen IKAPRl, dan Kabid Hubungan Kemitraan Luar Negeri
dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017. IKAPRI merupakan organisasi sosial nirlaba
yang didirikan tanggal 17 Agustus 2013 dan digagas oleh sekelompok perempuan
profesional yang peduli dengan kemajuan masa depan sesama kaum perempuan.
Selanjutnya, pada 9 April 2016, IKAPRI mendeklarasikan perubahan nama dari IKAPRI
menjadi IKAPRI Indonesia, dan tanggal tersebut juga diputuskan menjadi hari ulang
tahun IKAPRI Indonesia. Tujuan audiensi ini untuk memperkenalkan kepengurusan IKAPRI
Indonesia periode 2016-2021 dan menyinergikan program kerja IKAPRI Indonesia dengan
Kementerian Perdagangan.
Pada pertemuan tersebut, Sekjen IKAPRI menyampaikan bahwa organisasi ini merupakan
wadah untuk membantu para wanita dalam mengembangkan usaha dan memajukan
profesi, serta menempa kepribadian mereka sehingga menjadi mandiri, profesional,
dan inspiratif. Sekretariat IKAPRI Indonesia berada di Jakarta, serta memiliki perwakilanperwakilan di daerah. Pada periode 2016-2021, Ketua Umum IKAPRI Indonesia dijabat
oleh Elly Zuliani Herawati, dengan beberapa program kerja, sebagai berikut:
a. Program kerja bidang peningkatan profesionalisme, antara lain pelatihan
kepemimpinan, pelatihan bisnis komunikasi, pelatihan pengembangan profesi, dsb.
b. Program peningkatan prospek bisnis, meliputi pameran dagang, seminar, gathering,
networking, talkshow, dsb.
c. Program bidang legislasi dan advokasi, berupa memberikan konsultasi hukum,
pendampingan, dan pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan bagi
pengurus dan anggota yang memerlukan.
d. Program kepedulian sosial dan lingkungan, antara Iain program pemberdayaan
potensi ekonomi masyarakat desa, mengembangkan koperasi bagi para UKM,
program bakti sosial untuk membantu anggota dan non anggota yang membutuhkan.
Pada kesempatan ini, disampaikan informasi kegiatan-kegiatan pengembangan produk
ekspor yang dilaksanakan oleh Ditjen PEN, antara lain, Klinik Produk Ekspor; Fasilitasi
Pendampingan Desainer (Designer Dispatch Services); Rebranding; ldentifikasi Potensi
Ekspor; Fasilitasi Kekayaan Intelektual; serta Penyediaan layanan lndonesia Design
Development Center (lDDC). Ditjen PEN melalui Dit. P2E sangat terbuka untuk bekerja sama
dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan produk ekspor. Disampaikan juga
penawaran apabila IKAPRI berniat memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki Kemendag,
salah satunya adalah IDDC, dimana tersedia beberapa program dan layanan yang
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8

dapat membantu pengembangan ekonomi kreatif, antara lain; Klinik Desain, Seminar/
Workshop Desain, Gallery Display serta layanan informasi Euromonitor lnternational dan
Stylus. Euromonitor lnternational dan Stylus akan berguna sebagai sumber informasi dan
data bagi desainer, akademisi dan pelaku usaha untuk mengetahui perkembangan tren
dan kondisi pasar luar negeri. Jika hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan
berkontribusi dalam pengembangan produk ekspor lndonesia.

1.2.
Pertemuan antara Ditjen
PEN dengan Swisscontact
Pembahasan Program
SIPPO 2017-2020

Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Pertemuan antara Ditjen PEN dengan Swisscontact dilaksanakan pada tanggal 2 Maret
2017. Delegasi Swisscontact terdiri dari Ms. Fabienne Müller, Regional Head of Indonesia
and Viet Nam, Swiss Import Promotion Programme (SIPPO); Mr. Johannes Schwegler, Expert
of Fairventures; dan Bapak Arsi Darujo, SIPPO Representative Indonesia. Swisscontact
adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah Swiss, melalui proses tender, sebagai
executing agency yang baru untuk proyek SIPPO periode 2017-2020. Proyek SIPPO periode
2013-2016 sebelumnya dilaksanakan oleh Switzerland Global Enterprice (SGE).
Maksud dan tujuan kedatangan Swisscontact adalah memperkenalkan mandat SIPPO
yang baru (New SIPPO Mandate) untuk periode 2017-2020 dan menindaklanjuti
kerjasama yang sebelumnya telah berjalan. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Ditjen
PEN dan SIPPO adalah “Service Agreement for Supporting the Participation of Indonesia
Outdoor Furniture Manufacture (± 10 perusahaan) at SPOGA Fair in Cologne, Germany“
pada tahun 2013-2016. Focal point untuk SPOGA 2013-2014 adalah Direktorat Kerjasama
Pengembangan Ekspor, sedangkan SPOGA 2015-2016 dikoordinasikan oleh Direktorat
Pengembangan Promosi dan Citra.
Swisscontact menyampaikan bahwa New SIPPO Mandate akan resmi dilaksanakan mulai
1 April 2017. Untuk mendukung hal tersebut, SIPPO mendirikan kantor perwakilan di
Indonesia yang berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan total pegawai sebanyak 3
(tiga) orang. New SIPPO Mandate tidak lagi berfokus pada kegiatan promosi ekspor melalui
pameran internasional, melainkan fokus pada pengembangan kapasitas Business Support
Organizations (BSOs) di Indonesia, khususnya Ditjen PEN Kementerian Perdagangan,
agar mampu menjadi “SIPPO” di waktu mendatang untuk memberikan dukungan ekspor
bagi UKM Indonesia mulai dari level downstream to upstream. Sehubungan dengan hal
tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017-2020 adalah
proyek perubahan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan manajerial di lingkungan
Ditjen PEN, antara lain melalui pelatihan.
Dalam rangka menyusun Action Plan kegiatan yang akan dilakukan selama 4 (empat)
tahun ke depan, maka SIPPO akan melakukan pertemuan dengan seluruh pejabat Ditjen
PEN untuk melakukan assessment yang dibutuhkan oleh unit-unit terkait, sehingga
nantinya kegiatan pelatihan yang diberikan bersifat tailor-made. Budget yang dialokasikan
pemerintah Swiss untuk New SIPPO Mandate adalah sebesar CHF 20 juta (setara dengan
US$ 19,8 juta). Jumlah tersebut dialokasikan untuk 11 (sebelas) negara, termasuk
Indonesia, selama 4 (empat) tahun. Sektor – sektor pengembangan untuk Indonesia ada 3
(tiga), yaitu; natural ingredients for food, pharmaceuticals and cosmetics; technical wood;
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dan fish & seafood (seaweed). Oleh karena itu, budget yang dialokasikan adalah sekitar
CHF 150.000-200.000 per negara, per sektor, per tahun. Menanggapi informasi yang
disampaikan Swisscontact, Dit KPE menyampaikan usulan sebagai berikut:
a) Sektor produk yang dicakup dalam New SIPPO Mandate harus bersifat fleksibel sesuai
kebutuhan Indonesia (dan tidak tertutup untuk 3 sektor tersebut). Salah satu produk
yang diusulkan dicakup adalah Palm Oil & its Derivatives;
b) Pasar tujuan ekspor yang disasar adalah pasar-pasar non-tradisional;
c) Fokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kesempatan lebih besar
kepada perusahaan Indonesia untuk melakukan networking dengan buyers, antara
lain melalui “thematic business event/conference” atau “industry roadshow”.
Kegiatan Aktivasi Kerja Sama Pengembangan Ekspor dilaksanakan pada tanggal 7-9 Maret
2017 bertempat di Hotel Atria, Magelang. Pelaksanaan Aktivasi Kerjasama Pengembangan
Ekspor diselenggarakan sebagai perwujudan kerjasama antara Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) cq. Direktorat Kerjasama Pengembangan
Ekspor (DKPE) dan Import Promotion Desk (IPD) Jerman yang ditandatangani pada
tahun 2014. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dengan agenda kegiatan
yaitu seminar “Peluang dan Tantangan Ekspor Produk Kayu Ringan ke Pasar Eropa“ yang
diselenggarakan di Hotel Atria Magelang pada tanggal 7 Maret 2017 dan Sourcing Mission
melalui kunjungan perusahaan ke beberapa pelaku usaha kayu ringan di sekitar Jawa
Tengah pada tanggal 8-9 Maret 2017.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Magelang dan kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari pelaku usaha dan
anggota asosiasi kayu ringan. Tujuan yang ingin dicapai melalui seminar ini adalah
meningkatnya pengetahuan, pengalaman dan keterampilan (skills) para pelaku usaha
kayu ringan di daerah Magelang dan sekitarnya khususnya di bidang diversifikasi produk
jadi kayu ringan. Lebih lanjut, melalui sourcing mission diharapkan terpilih beberapa
pelaku usaha kayu ringan di Jawa Tengah untuk mengikuti program pembinaan IPD
periode 2017-2020 sekaligus rekrutmen peserta Interzum 2017.
Seminar Peluang dan Tantangan Ekspor Produk Kayu Ringan ke Pasar Eropa
Narasumber pada seminar tersebut adalah Frank Maul, Expert on Technical Wood Sector
IPD, Johannes Schwegler, IPD Consultant on Technical Wood dan Kepala Subdit Amerika dan
Eropa, Dit. KPE. Pelaku usaha/eksportir kayu ringan di Jawa Tengah dapat memanfaatkan
program kerja sama IPD-Ditjen PEN agar dapat dengan sukses memasarkan produk kayu
ringan ke pasar Eropa. Disampaikan bahwa kendala industri kayu ringan sulit berkembang
selama ini adalah kurangnya diversifikasi pasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari
lndonesian Barecore Association, lebih dari 90% ekspor produk barecore yang merupakan
salah satu produk kayu ringan adalah ke pasar Tiongkok. Hal ini menimbulkan resiko
harga dan demand ditentukan oleh pembeli. Sebagai salah satu solusi, pasar Eropa
dapat menjadi salah satu alternatif tujuan ekspor. Tingkat permintaan akan kayu ringan
yang inovatif saat ini sangat tinggi di Eropa. Untuk itu, para pelaku usaha kayu ringan
harus berfokus kepada pengembangan produk kayu ringan tidak hanya kepada produk
setengah jadi seperti barecore, namun juga mengembangkan produknya ke produkproduk technical wood yang ada di dalam HS 44.

Aktivasi Kerja Sama di Bidang
Pengembangan Ekspor
bersama IPD Jerman
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Salah satu pasar yang layak dipertimbangkan untuk memasarkan produk kayu ringan
di Eropa adalah Jerman. Sebagai informasi, industri kayu adalah industri terbesar kedua
di Jerman dengan 1,1 juta tenaga kerja. Trend produk kayu sebagai bahan bangunan di
Jerman juga sedang terus tumbuh pada saat ini karena produk kayu mempunyai potensi
besar sebagai penyerap karbon yang mana juga sejalan dengan program 2050 carbon-free
economy dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Saat ini, permintaan Jerman akan kayu ringan
dari dunia terus meningkat yang kebanyakan diimpor dari negara-negara di Eropa Utara,
hal ini berbanding terbalik dengan permintaan akan kayu keras yang terus menurun.
Berkenaan dengan hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan pertumbuhan permintaan ini
dengan memasok ke pasar Jerman. Kayu ringan Indonesia sendiri seperti kayu sengon
memiliki keunggulan dibanding kayu sejenis dari negara lain karena hanya butuh waktu
relatif singkat (sekitar 3,5 tahun) untuk tumbuh mencapai diameter 40cm. Sebagai
perbandingan, di Jerman membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Ditambahkan pula bahwa
industri kayu ringan di Indonesia saat ini sangat atraktif dengan adanya Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK).
Selanjutnya, seminar dilanjutkan dengan penjelasan program pembinaan dari IPD
(sourcing IPD) dan Interzum 2017. Para pelaku usaha kayu ringan diminta mengirimkan
company profile untuk dilakukan assessment oleh IPD. Apabila IPD merasa perusahaan
tersebut layak untuk dibina maka akan dilakukan kunjungan ke perusahaan tersebut.

Sourcing Mission
Kegiatan Sourcing Mission ini dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari dengan mengunjungi
4 (empat) perusahaan kayu ringan oleh tim Dit. KPE dan IPD Jerman. Kunjungan dilakukan
dalam rangka identifikasi perusahaan yang akan diikutkan dalam program binaan IPD
dan mengikuti pameran Interzum 2017. Empat perusahaan ini dipilih untuk dikunjungi
setelah dilakukan assessment secara bersama antara IPD Jerman dan tim Dit. KPE. Dalam
kunjungan ini, proses produksi dan inovasi produk dari keempat perusahaan tersebut
turut dievaluasi. Empat perusahaan tersebut yaitu: PT. Matratama Manunggal Jaya
yang berlokasi di Temanggung, PT. Pundi Alam Perkasa di Kranggan, CV. Citra Kasih di
Temanggung, dan PT. Tunas lndah Maduraka di Wonosobo.
Courtesy Call
Sekretaris Jenderal
ASEAN-Japan Centre (AJC)

Kunjungan Sekretaris Jenderal ASEAN - Japan Centre (AJC), Mr. Masataka Fujita yang
didampingi oleh Perencana dan Koordinator AJC, Ms. Yuka Kubota dilaksanakan pada
tanggal 10 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat Dirjen PEN, Gedung Utama Lantai 4,
Kementerian Perdagangan. Tujuan kunjungan adalah untuk melakukan diskusi terkait
persiapan The 36th Annual Meeting of the Council of the ASEAN-Japan Centre mengingat
pada tahun 2017 ini Indonesia berkesempatan sebagai Chairperson pada sidang AJC ke36 dimaksud.

ASEAN-Japan Centre merupakan organisasi yang didirikan oleh negara anggota ASEAN dan
Jepang pada tahun 1981. Organisasi ini telah mempromosikan ekspor dari negara anggota
ASEAN ke Jepang sekaligus merevitalisasi investasi dan pariwisata, serta pertukaran orang
dengan menampilkan produk-produk seluruh negara anggota ASEAN, menyelenggarakan
seminar, workshops, menyelenggarakan misi, publikasi dan jasa informasi. Indonesia
menjadi anggota ASEAN Japan Centre sejak tahun 1981 melalui ratifikasi Keputusan
Presiden No. 10 Tahun 1981 tentang Pengesahan Agreement Establishing the ASEAN
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Promotion Centre on Trade, lnvestment and Tourism. Dalam pelaksanaannya, Ditjen
PEN ditunjuk sebagai focal point lndonesia dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setiap
tahunnya, Pemerintah Indonesia (Pemri) membayarkan kontribusi keanggotaan pada AJC
sebesar ¥5.173.500, dimana sebesar 80% dana kontribusi dimaksud digunakan sebagai
ASEAN National Activities (ANA), yaitu dana yang digunakan untuk membiayai beberapa
program kegiatan masing-masing negara ASEAN (bidang Perdagangan, lnvestasi dan
Pariwisata) dan sebesar 20% digunakan untuk dana operasional sekretariat AJC.
Di awal pertemuan, Direktur KPE mewakili Dirjen PEN menyampaikan ucapan terima kasih
atas kunjungan Sekjen AJC, Mr. Masataka Fujita beserta staf ke Kementerian Perdagangan.
Selain itu Direktur KPE juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
AJC atas upaya dalam menyediakan berbagai program kegiatan guna mempromosikan
hubungan yang erat antara ASEAN dan Jepang sehingga bermanfaat dalam peningkatan
kinerja perdagangan, investasi dan pariwisata di antara negara ASEAN.
Dalam pertemuan tersebut Sekjen AJC menyampaikan beberapa informasi terkait
pelaksanaan The 36th Annual Meeting of the Council of the ASEAN Japan Centre. The 36th
Council Meeting of the ASEAN-Japan akan diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2017
bertempat di ASEAN-Japan Hall. Satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 22 Maret 2017
di tempat yang sama akan diadakan ASEAN internal meeting atau Kaukus (khusus untuk
ASEAN Member States/AMS) yang bertujuan untuk menyatukan pendapat antara AMS
terkait dengan isu yang akan dibahas pada council meeting. Mengingat pada tahun 2017
ini Indonesia bertindak sebagai Chairperson, maka Mr. Masataka Fujita juga memberikan
penjelasan mengenai Annotated agenda for Chairperson. Dalam hal ini yang bertindak
sebagai Vice-Chairpersons adalah Mr. Kazuo Nashida (Jepang) dan Mr. Phongsavanh
Sisoulath (Laos), sedangkan sebagai Rappourteur adalah Mr. Masataka Fujita (Sekjen
AJC). Sehubungan dengan hal tersebut, Dirjen PEN selaku perwakilan Indonesia yang
bertindak sebagai Chairperson diperkenankan untuk menyampaikan sambutan (opening
dan closing remarks).
Agenda The 36th Annual Meeting of the Council of the ASEAN-Japan Centre adalah
sebagai berikut:
Progress Report of FY2016 Program Activities as of end-February 2017;
•
•
Transfer of incremental portion of the Obligatory Contributions of FY2017 by ASEAN
Member States for strengthen Centre’s core operational activities for FY2017;
•
Transfer of Unappropriated Balance from FY2015 to the Special Fund for FY2017;
•
FY2017 Activities and Expected Results and lmpacts: Draft Annual Work Program and
Budget for FY2017;
•
Consideration and decision of the extension of the agreement establishing the
ASEAN-Japan Centre;
•
Review of the current state of financial contribution by Member States.
Terdapat 2 (dua) isu yang diharapkan dapat dibahas dalam sidang dimaksud, yaitu:
•
Rencana perpanjangan MoU pendirian AJC yang akan habis masa berlakunya pada
bulan Mei 2017. Berdasarkan artikel 26 MoU dimaksud, tercantum bahwa MoU
pendirian AJC perlu diperpanjang setiap 5 (lima) tahun atas keputusan dari council;
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•

Review atas besarnya kontribusi antara pemerintah Jepang dengan ASEAN Member
States (AMS). Pemerintah Jepang menyampaikan agar AJC dapat mereview rasio
kontribusi yang berlaku selama ini (7:1), mengingat dalam rasio tersebut dana yang
harus dikeluarkan oleh pemerintah Jepang jumlahnya lebih banyak dibandingkan
AMS.

Terkait dengan review kontribusi dalam pertemuan The Executive Board tanggal 21
Februari 2017, pemerintah Jepang menyampaikan agar AMS dapat memberikan kontribusi
sukarela (voluntary contribution) untuk membiayai kegiatan The 3rd Anniversary
Symposium and Reception yang akan diselenggarakan oleh AJC bekerjasama dengan
ASEAN Tokyo Committee (ATC). Sekjen AJC mengharapkan agar kedua isu tersebut dapat
didiskusikan oleh AMS dalam pertemuan Kaukus, dan diharapkan dapat dicarikan solusi
yang saling menguntungkan bagi AMS maupun pemerintah Jepang.
EU Business Avenue
Panel Discussion dan
Indonesia Lightwood
Cooperation Forum (ILCF)

Ditjen PEN cq. Dit. KPE turut berpartisipasi pada acara European Union Business Avenue
Panel Discussion dan Indonesia Lightwood Cooporation Forum (ILCF) yang berlangsung
tanggal 13 Maret 2017 di sela-sela penyelenggaraan pameran IFEX 2017 di JIExpo
Kemayoran, Jakarta.
I.

European Union Business Avenue Panel Discussion
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 40 (empat puluh) delegasi
bisnis EU yang berkunjung ke Indonesia mengenai sektor furniture dan home decor,
ketentuan ekspor impor, dan peluang kerjasama dengan perusahaan lokal.
Pembicara pada panel discussion ini adalah:
a. Raffaele Quarto, Head of Economic and Trade Section European Union;
b. Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor;
c. Yono Reksoprodjo, Wakil Kepala Komite Permanen Eropa;
d. Adhi Nugraha, Kepala Pengembangan Desain produk, HIMKI;
e. Ari Indarto, Kasubdit Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur.
Pokok-pokok diskusi:
a. Saat ini hubungan perdagangan Indonesia dan EU terus meningkat namun
pertumbuhan perdagangan masih condong ke Indonesia karena insentif yang
diberikan masih belum dua arah. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih
menikmati tarif yang rendah dari EU, sementara produk EU yang ingin masuk ke
Indonesia masih dikenakan tarif yang tinggi;
b. Menanggapi hal ini, disampaikan pentingnya penyelesaian Indonesia-European
Union Comprehensive Economic Partnership (IEU-CEPA) sebagai upaya
agar perdagangan Indonesia dan EU menjadi lebih kompetitif karena akan
meliberalisasi 95% produk-produk kedua pihak ini ditargetkan dapat selesai
dalam waktu dua tahun;
c. Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari KADIN menyampaikan bahwa
sebelum realisasi IEU-CEPA, para pengusaha EU tidak perlu khawatir dengan tarif
tinggi di Indonesia. Para pengusaha dapat memposisikan produknya di pasar
mid-end atau high-end karena saat ini jumlah penduduk kelas menengah dan
atas Indonesia sudah mencapai di atas 100 juta orang;
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Perwakilan HIMKI menyampaikan salah satu strategi yang dipertimbangkan layak
untuk demi keberhasilan berbisnis di Indonesia adalah dengan membentuk joint
collaboration antara desainer Eropa dengan desainer Indonesia. Disampaikan
bahwa dengan penggabungan dua kearifan maka akan lebih membuka peluang
produknya akan diterima di pasar Indonesia. HIMKI membuka pintu apabila
terdapat organisasi yang ingin bekerja sama di bidang pertukaran desainer.
Perwakilan dari Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa terkait
dengan Purchasing Power Parity, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar dunia
dan apabila dipersempit lagi dari jumlah kelas menengah ke atas Indonesia, ada
sekitar 5% yang berpenghasilan sangat tinggi. Golongan ini rela mengeluarkan
dana yang tidak terbatas demi kepuasan mereka. Hal ini terbukti dengan produkproduk furnitur di pusat pembelanjaan besar di Indonesia selalu ramai pembeli.
Oleh karena itu, para pengusaha EU juga dapat menyasar niche market ini.

Indonesia Lightwood Coorporation Forum (ILCF)
Indonesia Lightwood Cooperation Forum (ILCF) diselenggarakan oleh Ditjen PEN
dan Import Promotion Desk (IPD) Jerman sebagai bagian dari komitmen bersama
pengembangan sektor kayu ringan Indonesia yang dicakup dalam “Strategy Paper
for Jointly Realized Activities in 2016 and 2017 to Promote the Lightweight Timber
Sector in Indonesia”.
Narasumber ILCF adalah sbb:
a. Christoph Haering, Chairman of the Board of Management of Haering & Co AG;
b. Shunya Okuda, Associate Professor at University of Singapore;
c. Kurt Wuethrich, Head of Center for Development and Cooperation at University
of Applied Sciences in Bern;
d. Frank Maul, Head of the Import Desk Germany;
e. Gunawan Wijaya, Director of PT. Nagabhuana Aneka Piranti dan anggota IBcA
(Indonesian Barecore Association).
Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari beberapa perusahaan kayu
ringan, asosiasi, pemerintah dan akademis yang bertujuan untuk memberikan
informasi mengenai sektor seluk beluk sektor kayu ringan, tren dan peluangnya di
pasar global, khususnya pasar Eropa. Mengawali acara adalah sambutan dari Head
of Economic Development Cooperation, State Secretariat for Economic Affairs
Switzerland dan acara secara resmi dibuka oleh Direktur KPE setelah memberikan
sambutan. Dalam sambutannya, Head of Economic Development Cooperation
menyampaikan bahwa dalam waktu dekat direncanakan pendirian politeknik
perkayuan bekerja sama dengan Universitas Diponegoro (UNDIP). Hal ini diharapkan
akan semakin memperkuat industri ringan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa selain kaya akan kayu hasil
hutan tropis, Indonesia juga kaya akan kayu ringan hasil perkebunan, seperti sengon,
albasia, dan balsa yang memiliki potensi besar di masa datang. Pengolahan dengan
teknik dan inovasi yang tepat serta diberikan sentuhan design yang menarik dapat
membuat kayu ringan memiliki nilai keekonomian tinggi. Selain itu pengembangan
ekspor sektor kayu ringan juga memiliki multiplier effect khususnya terkait aspek
kelestarian lingkungan dan aspek ekonomi. Disampaikan juga usulan untuk
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memasukkan produk kayu ringan ke dalam salah satu List af Environmental Goods di
dalam WTO dan perjanjian-perjanjian perdagangan yang sedang di negosiasikan oleh
Indonesia untuk berkontribusi secara positif kepada pertumbuhan ekonomi hijau
dan berkelanjutan sebagai produk berbasis sumber daya alam yang sustainable dan
berfungsi sebagai “development product” baik dari sisi ekonomi sosial, lingkungan
dan budaya.
Pokok-pokok diskusi :
a) Karakteristik kayu ringan yang unik dan tidak dimiliki oleh jenis kayu lainnya
merupakan material yang tepat untuk berbagai aplikasi seperti penggunaan
pada hal-hal yang berhubungan dengan temperatur, bobot dan berat seperti
pada bangunan tinggi, alat angkut, dan insulator;
b) Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor plywood dan
blockboards. Kayu ringan yang cepat tumbuh dapat ditemukan dengan sangat
mudah di Indonesia. Untuk mengambil potensi dari potensi ini, industri kayu
harus berani melangkah kepada inovasi-inovasi di luar, produk-produk yang
selama ini dilakukan;
c) Sebagai contoh, kayu ringan yang dikombinasi dengan material lain akan
menghasilkan sesutu yang bernilai tinggi. Di Austria, kayu ringan untuk bangunan
tinggi sudah mulai digunakan pada konstruksi “HoHo Tower”. Bangunan ini
memiliki tinggi 84 m dan akan selesai pada 2018;
d) Dunia saat ini sudah mulai beralih untuk menggunakan produk kayu dalam
pembangunan. Salah satunya adalah Tiongkok, terlihat dengan arahan baru
yang mengemukakan untuk meningkatkan penggunaan kayu pada atap, curtain
walls, fasilitas turis, sekolah, rumah sakit dan bangunan-bangunan resmi lainnya.
FGD Bidang Pengembangan
Ekspor di Denpasar

Kegiatan penjajakan kebutuhan kerja sama di bidang pengembangan ekspor di kota
Denpasar - Prov. Bali berlangsung pada tanggal 21 Maret 2017 dilanjutkan dengan
kunjungan lapangan pada tanggal 22 Maret 2017. Kegiatan penjajakan kebutuhan kerja
sama di bidang pengembangan ekspor dilakukan dengan cara diskusi grup terbatas atau
Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi
tentang keinginan dan harapan pelaku usaha atau stakeholder terkait dengan upaya
peningkatan potensi daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pihakpihak (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang dapat turut serta mendukung
pelaksanaan kerja sama pengembangan ekspor.
Narasumber kegiatan FGD ini berasal dari Disperindag Prov. Bali, Ketua Kadin Daerah
Provinsi Bali, Ketua Business and Export Development Organization (BEDO), serta Direktur
Kerja sama Pengembangan Ekspor. Sementara itu, peserta FGD adalah perwakilan dari
Bappeda provinsi Bali, perwakilan Disperindag kota/kabupaten di provinsi Bali, pelaku
usaha daerah (eksportir), dan perwakilan Kadin provinsi Bali perwakilan Asosiasi.
Dalam pemaparannya Kabid. Perdagangan Luar Negeri yang mewakili Kepala Disperindag
Prov. Bali menyampaikan bahwa potensi IKM di Bali sangat besar yang telah tumbuh dan
berkembang sesuai dengan kompetensi industri inti daerah masing-masing di seluruh
Kabupaten/Kota se-Bali. Jumlah IKM di Bali tahun 2012 berjumlah 9.418 unit usaha dan
tahun 2016 berjumlah 12.730 unit usaha, mengalami pertumbuhan 8,30% per tahun
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dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2012 sebanyak 87.784 orang dan
pada tahun 2016 sebanyak 96.601 orang dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar
2,45%. Produk-produk IKM Bali telah tersebar mengisi pasar-pasar di mancanegara,
dimana 35% dari total nilai ekspor Bali berasal dari produk industri kerajinan. Sedangkan
realisasi ekspor daerah Bali berdasarkan dokumen SKA yang diterbitkan selama lima
tahun terakhir berfluktuasi dengan peningkatan rata-rata 4,84% per tahun dimana tahun
2012 dengan nilai US$ 481.838.888,15 dan pada tahun 2016 menjadi US$ 574.272.194,83
dengan jumlah negara tujuan ekspor sudah mencapai ke 104 negara dan jumlah eksportir
daerah Bali sampai pada tahun 2016 sebanyak 376 eksportir.
Permasalahan ekspor yang dihadapi oleh IKM Bali adalah upaya promosi oleh Pemerintah/
dunia usaha masih terbatas, untuk itu kiranya semua pihak dapat melakukan langkah
yang lebih konkrit dengan regulasi yang lebih sederhana untuk membantu para perajin
Bali yang sesungguhnya mereka adalah para seniman dan orang-orang kreatif yang hasil
karyanya bersifat unik dan memiliki nilai seni tinggi yang patut dibanggakan.
Menjawab permasalahan tersebut pada tahun 2016 pemerintah telah menetapkan
peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 76/M-DAG/PER/10/2016
Tentang Sarana Promosi Produk Ekspor. Sarana promosi produk ekspor adalah gedung
yang didirikan untuk promosi produk ekspor dalam mendukung pengembangan ekspor
nasional. Pembangunan sarana promosi produk ekspor bertujuan untuk memfasilitasi
pelaku usaha dalam mempromosikan produk daerah berorientasi ekspor yang berasal
dari provinsi yang berada dalam 1 (satu) wilayah atau kawasan. Dalam peraturan Menteri
Perdagangan tersebut Bali termasuk dalam pusat promosi produk ekspor regional Bali
dan Nusa Tenggara.
Ketua KADIN Daerah Provinsi Bali menyampaikan bahwa Bali tidak memiliki sumber mineral
yang potensial, sehingga praktis ekspor daerah Bali seluruhnya dari ekspor non-migas dan
untuk saat ini sektor kerajinan terutama dari kayu/handicraft masih menjadi primadona
ekspor Bali. Hal ini disebabkan kerajinan Bali merupakan suatu bentuk perpaduan antara
keterampilan tangan dengan nilai-nilai yang tak terpisah dari kebudayaan Bali. Sejak
awal tahun 2016, kondisi perekonomian dunia cukup lesu sehingga berpengaruh juga
terhadap perekonomian Indonesia dan perekonomian Bali yang mengalami perlambatan.
Hal tersebut mengakibatkan penjualan/ekspor produk yang dihasilkan tangan kreatif
pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi turun sampai 30%. Beberapa hambatan dan
kendala yang dihadapi dunia usaha dan dunia industri serta para eksportir di Bali, antara
lain: tidak memiliki legalitas usaha yang lengkap (SIUP, NPWP, dll), kurang memahami
regulasi ekspor, kurang memahami kepabeanan ekspor, kurang memahami IT, kurang
memahami sistem perbankan dan sistem keuangan bank ekspor.
Narasumber dari BEDO mengutarakan perlunya upaya untuk membekali pelaku
usaha di Prov. Bali untuk melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan produk
dengan nilai tambah yang lebih tinggi, melalui program pelatihan dan pendampingan
pengembangan produk. Berkenaan dengan kemudahan untuk melakukan ekspor, pihak
BEDO mengharapkan agar Pemda setempat dapat memberikan fasilitasi dalam melakukan
aktivitas ekspor, serta membangun sarana infrastrukur untuk ekspor untuk kelancaran
logistik ekspor. Beberapa program yang telah BEDO lakukan untuk meningkatkan
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kapasitas UKM/lKM di Bali antara lain:
Export Coaching Program untuk memasuki pasar Eropa kerja sama BEDO dengan CBl.
•
Yamamay Project (proyek CSR perusahaan ltalia) untuk pengembangan keterampilan
•
bagi pengrajin berupa pelatihan manik-manik. Pelatihan ini dilakukan selama 2 tahun
untuk 6 (enam) desa di Bali. Penentuan desa yang akan mendapatkan training BEDO
bekerja sama dengan PNPM Mandiri provinsi Bali.
•
SQOR (Social & Quality Compliance Program) merupakan program kerja sama BEDO
dengan ILO, APlNDO, Kemenakertrans dan Serikat Buruh. Tujuan dari program ini
adalah memberikan pemahaman tentang social compliance serta prinsip-prinsip
dasar untuk membuat industri yang efektif. Hal-hal yang dipelajari dalam program ini
adalah efisiensi & membangun budaya kualitas, produksi bersih untuk penghematan
biaya, manajemen sumber daya manusia, serta keselamatan dan keamanan kerja.
Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor menjelaskan mengenai tugas fungsi,
pencapaian dan kinerja, serta tujuan Dit. KPE untuk melakukan kerja sama dengan
lembaga pemerintah dan non pemerintah di daerah dalam rangka mendukung ekspor
daerah. Beberapa program untuk mendukung UKM memasuki pasar ekspor dan
peningkatan ekspor secara umum dilakukan melalui inventarisir hambatan ekspor dalam
dan luar negeri, pengembangan ekspor daerah perbatasan, diversifikasi pasar ekspor,
pengembangan ekspor sektor strategis, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha ekspor dan sinergi dengan lembaga pembiayaan ekspor. Lebih lanjut Direktur
Kerja Sama Pengembangan Ekspor juga menjelaskan tentang program pengembangan
ekspor yang dilakukan oleh Ditjen PEN, antara lain: program pengembangan SDM Ekspor,
pengembangan produk Ekspor, Pengembangan Promosi Ekspor, dan Pengembangan Pasar
dan Informasi Ekspor. Dalam kesempatan tersebut Direktur Kerja Sama Pengembangan
Ekspor, menghimbau kepada pelaku usaha di Bali untuk mulai berekspansi ke pasar non
tradisional seperti Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah dan Eurasia serta menyesuaikan
produk ekspor dengan tren dan selera pasar tujuan ekspor.
Kunjungan Lapangan
1.

Disperindag Provinsi Bali
Pertemuan ke Disperindag Provinsi Bali untuk membahas rencana pembangunan
pusat Promosi Produk Ekspor Regional Bali dan Nusa Tenggara. Pusat Promosi Produk
Ekspor Regional mempunyai fungsi :
a. Mempromosikan produk ekspor yang berasal dari 2 (dua) atau lebih provinsi
dalam 1 (satu) wilayah atau kawasan.
b. Melakukan pertemuan bisnis antara eksportir dan calon pembeli (buyer)
c. Melaksanakan konsultasi mengenai pengembangan ekspor.
d. Menyediakan data dan informasi mengenai potensi produk ekspor daerah dan
eksportir yang berasal dari 2 (dua) atau lebih provinsi dalam 1 (satu) wilayah atau
kawasan dan
e. Memfasilitasi transaksi penjualan produk ekspor.
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Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan Disperindag Bali adalah sebagai
berikut :
•
Telah dilaksanakan rapat pada hari/tanggal Jumat, 23 Desember 2016 yang
dipimpin oleh Bapak Asisten ll Setda Provinsi Bali Bapak Dewa Putu Sunartha,
SE.,M.Si, bertempat di ruang Rapat Asisten ll Setda provinsi Bali, dan telah
disepakati untuk mengusulkan Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor
Regional, yang pembangunannya dibiayai oleh APBN.
•
Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Bali pada hari Senin, 9 Januari 2017
dan berdasarkan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali, Nomor 028/242/PA.BPKAD tanggal 20 Januari 2017, bahwa
rencana usulan Pembangunan Pusat Sarana Promosi Produk Ekspor Regional
menggunakan tanah aset Daerah yang terletak di Jalan WR. Supratman,
Kertalangu Denpasar dengan Luas Tanah 27.960 M².
•
Disperindag Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Bali untuk membantu membuat Analisis Rencana
Anggaran dan Biaya (RAB) Pembangunan Pusat Sarana Promosi Produk Ekspor
Regional dengan total luas bangunan 6000 M² dengan 2 (dua) lantai dan
berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Bali Nomor 011/1282/CK-DPU-PR tanggal 27 Pebruari 2017, bahwa disampaikan
Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung Pusat Promosi produk Ekspor
dengan nilai sebesar Rp. 52.435.602.000.
2.

Kunjungan ke Bali Export Development Organization (BEDO)
Bali Export evelopment Organization (BEDO) merupakan organisasi non profit untuk
mendukung UKM/IKM siap ekspor yang berdiri sejak tahun 2005 dengan jumlah
anggota sebanyak 84 orang dan 10 orang trainers. BEDO memiliki misi membangun
UKM/IKM lndonesia untuk memiliki kualitas standar internasional melalui pelatihan
dan penyebaran informasi. Visi BEDO adalah membangun pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan bagi UKM Indonesia dengan komitmen terhadap tanggung jawab
sosial dan lingkungan. Program kerja yang telah dilakukan untuk mendukung dan
mendorong perkembangan UKM melalui Export Coaching Program, seminar, fasilitasi
pameran hingga fasilitasi bisnis matching dengan calon buyers. Selain membantu
peningkatan kapasitas UKM, BEDO juga memiliki program untuk memberdayakan
penyandang disabilitas melalui pelatihan soft skill dengan tujuan memberikan
kesempatan yang sama bagi penyandang cacat untuk mengakses lapangan kerja
formal.

Dalam rangka implementasi kerja sama lndonesia - Canada Trade Private Sector Assistance
(TPSA) Project telah dilaksanakan “Workshop for SMEs on Exporting Coffee to Canada”
pada tanggal 21-22 Maret 2017 di Takengon, Aceh. Kegiatan workshop ini merupakan
kelanjutan dari pelaksanaan company visit pada bulan Oktober 2016 guna memberikan
informasi mengenai peluang dan hambatan masuk ke pasar Kanada. Workshop tersebut
diikuti oleh para pengusaha, eksportir serta petani kopi dan perwakilan dari pemerintah
Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selain menyelenggarakan workshop, dilaksanakan
one on one consultation meeting antara tenaga ahli TPSA Mr. Dario Lezzoni dengan
10 perusahaan eksportir kopi yang dipilih berdasarkan peringkat hasil assessment dari
lembaga cupping independent.

Aktivasi Implementasi Kerja
Sama TPSA Project Untuk Sektor
Kopi di Aceh
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Dalam kegiatan ini, narasumber yang juga merupakan tenaga ahli dari TPSA Project
menyampaikan beberapa informasi mengenai tren pasar Kopi di Kanada. Dalam
paparannya, Mr. Dario menyampaikan bahwa Kanada merupakan pasar yang potensial
bagi ekspor kopi Indonesia karena nama kopi Gayo telah dikenal luas di dunia perkopian
termasuk oleh pelaku kopi di Kanada. Namun demikian, kopi Gayo belum dikenal secara
baik meskipun memiliki kualitas terbaik dan keunikan yang tidak ada tandingannya dalam
kategori specialty coffee di dunia. Kopi Gayo telah memiliki lisensi indikasi geografis
(GI) dan diakui dunia yang berguna dalam menambah nilainya dalam perdagangan
internasional. Persaingan yang dihadapi oleh kopi Indonesia khususnya kopi Gayo adalah
harga yang lebih tinggi (± 37%) dari harga kopi negara - negara Amerika Latin. Pandangan
Mr. Dario dalam hal ini, berdasarkan pengalamannya dalam perdagangan kopi, bukan
menjadi hal yang perlu dirisaukan. Bahkan lebih lanjut disampaikan bahwa tingkat harga
yang tinggi perlu dipertahankan mengingat pasar specialty coffee adalah para konsumen
penggemar kopi khusus.
Masalah utama yang dihadapi kopi Gayo adalah masalah promosi, masalah rendahnya
kepercayaan dari para buyer, dan konsistensi serta keyakinan diri dari pelaku kopi
dalam menghasilkan kopi dengan kualitas yang konsisten. Menurut Mr. Dario, kopi dari
Indonesia terkenal mengandung defect sebesar 5%, seperti: bentuk biji kopi tidak bagus,
tidak keluar aromanya, serta terdapatnya benda-benda asing di antara biji-biji kopi yang
dikirim ke Kanada seperti batu, ranting, dll. Dalam meningkatkan nilai tambah produk
kopi dapat diperoleh dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesetaraan gender
dan cerita tentang asal usul kopi. Selain itu, disampaikan bahwa ekspor tidak harus
dalam jumlah besar, para eksportir perlu memperhatikan roaster dan juga kafe-kafe kecil.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada saat kunjungan telah dibuat kebun
percontohan kopi dengan luas 12 hektar oleh Kementerian Pertanian dan dilaksanakan
pelatihan kepada petani kopi dalam mengolah kopi dari mulai buah merah sampai green
bean dengan kadar air 13% berkualitas baik. Para petani juga diajarkan mengenai proses
produksi seperti: semi washed, full washed, dan fermented, selain itu juga diajarkan proses
penjemuran dengan cara yang lebih bersih menggunakan meja penjemuran dan diberi
atap plastik agar proses pengeringan biji kopi terjadi secara alami dan untuk menghindari
defect seperti pasir dan batu.

Partisipasi Ditjen PEN pada

IORA Trade Exhibition

1.3.

Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

1.3.1.

Kegiatan Dalam Negeri

IORA Trade Exhibition diselenggarakan tanggal 5-7 Maret 2017 di JCC, Jakarta untuk
mendukung dan memeriahkan kegiatan Leaders Summit in Commemoration of The
200th Annivesary of The lndian Ocean Rim Association. Kegiatan IORA Summit diawali
pertemuan tingkat pejabat tinggi (Senior Official) diikuti oleh pertemuan tingkat menteri
(Ministerial Meeting) tanggal 5-6 Maret 2017 dan pertemuan tingkat kepala negara
(Leaders Meeting) tanggal 7 Maret 2017. Adapun tema yang diusung dalam IORA Trade
Exhibition adalah “Indonesia: Source of Natural and Creative Products”, yang dipilih
dengan mempertimbangkan beragam potensi kreativitas produk Indonesia yang bernilai
tambah dan memiliki daya saing dengan negara anggota IORA. Hal ini juga sejalan
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dengan upaya Kemendag menerapkan strategi diversifikasi produk ekspor serta pasar
tujuan, terutama ke negara wilayah Afrika dan Timur Tengah. konsep pameran adalah
business-to-business namun membuka peluang untuk retail dan bersifat tertutup untuk
umum hanya dikhususkan bagi delegasi IORA.
Penyelenggaraan kegiatan pameran berlokasi di Pre-Function Lobby Hall A, JCC,
menempati area seluas 1.200m², diisi 38 peserta. Selama pameran delegasi disuguhi
kopi spesial lndonesia secara gratis, serta dapat mencoba demo spa therapy dari PT
Mustika Ratu dan PT. Tirta Ayu Spa. Di sela-sela IORA Summit, Presiden Republik lndonesia
bersama pimpinan negara IORA, antara lain Perdana Menteri Australia, Malcom Turnbull;
Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma; Presiden Mozambik, Filipe Nyusi; Perdana Menteri
Bangladesh, Hasina Wajed; Wakil Presiden Uni Komoros, Djaffar Ahmed Said Hassani;
Wakil Presiden Seychelles, Vincent Meriton dan Cabinet Secretary for Foreign Affairs and
International Trade Republic of Kenya, Amina C Mohamed, berkesempatan meninjau IORA
Trade Exhibition. Presiden RI dan rombongan tampak antusias menyimak penjelasan
tentang produk yang dipamerkan, diantaranya Presiden RI berkesempatan duduk di kursi
goyang rotan produk Satori Rattan, dan mencicipi produk air kelapa dari Kara.
Selama pameran berlangsung beberapa delegasi pemerintah dan bisnis dari negara
Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, lndia, lran, Jerman, Malaysia, Mauritius, Myanmar,
Mozambik, Kenya, RRT, Thailand, Singapura, Somalia, Srilanka, Uni Emirat Arab dan
Yaman berkunjung ke area pameran. Estimasi kontrak dagang dan penjualan on the spot
sebesar USD 23,2 juta, sudah termasuk USD 32,8 ribu adalah penjualan retail. Produk
yang diminati adalah organic virgin coconut oil (Somalia), organic coconut cooking oil
(Kenya) dari PT. Kampung Kearifan Javara, juga peluang investasi produk olahan kelapa
dari PT. Niramas Utama (Mozambik), mutiara (Kenya). Terdapat minat investasi di bidang
angkutan laut untuk barang di Indonesia dari PT. Djakarta Llyod menggandeng investor
dari Norwegia dan Jerman, sementara PT. Dok Kodja Bahari memperoleh peluang
menjadi agen kapal tongkang (barge) dan offshore facility utility vessel di Bangladesh;
kemungkinan penyediaan patrol boat di Kenya, serta Landing Craft Vehicle and Personel
(LCVP) ke Mozambik. PT. PAL Indonesia memperoleh kemungkinan untuk penyediaan
Kapal Cepat Rudal (KCR) ke Tanzania, serta penyediaan kapal sejenis sebagai tindak
lanjut kunjungan sebelumnya ke Mozambik, yang perlu ditindaklanjuti secara serius. PT.
Pindad memperoleh kesempatan memberikan informasi awal produk pertahanan berupa
panser anoa dan komodo kepada perusahaan pertahanan, transportasi dan energi Afrika
Selatan, Tellumat Py (Lld); serta ke Bangladesh. Untuk transaksi on the spot dengan nilai
tersebut diatas berupa pembelian perhiasan mutiara, tea set keramik, batik dan tas tangan
rotan. Produk furnitur dari HIMKI (Satori rattan) juga memperoleh perhatian khusus dari
PM Bangladesh, Hasina Wajed yang memesan langsung produk kursi goyang rotan dari
perusahaan tersebut.
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1.3.2.
Kunjungan Kerja Dirjen PEN
di Paris Perancis

Kegiatan Luar Negeri

Delegasi RI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang
beranggotakan Direktur Pengembangan Promosi dan Citra serta Sekretaris Jenderal
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/Gapki melakukan kunjungan kerja ke
Paris, Perancis tanggal 27 Februari - 1 Maret 2017. Kunjungan kerja bertujuan untuk
mempromosikan sawit Indonesia khususnya dalam acara peluncuran kemitraan antara
Aliansi Perancis dengan CIRAD. Aliansi Perancis adalah organisasi pro palm oil yang
dibentuk oleh industri pengguna palm oil di Perancis yang beranggotakan antara lain
Ferrero, Nestle dan Unilever sedangkan CIRAD adalah lembaga penelitian pertanian
Pemerintah perancis. Kesempatan yang diberikan bagi Indonesia pada acara tersebut
merupakan kerjasama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS)
dengan Aliansi Perancis. Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Delri mengadakan
pertemuan dengan Aliansi Perancis, group retailer Casino U, survey produk yang berlabel
no palm oil ke supermarket dan mengunjungi gudang importir makanan dan minunan,
Winhonco, dalam rangka menerobos pasar Perancis melalui spot langsung ke wholesaler.
Peluncuran Kemitraan Aliansi Perancis dan CIRAD
Pada acara peluncuran kemitraan antara Aliansi Perancis dengan CIRAD, Pemerintah
Indonesia menyambut baik kemitraan tersebut dan menegaskan kembali komitmen
Indonesia dalam mewujudkan sawit lndonesia yang berkelanjutan. CIRAD didukung
Aliansi Perancis bekerjasama dalam riset pengembangan sawit berkelanjutan dan
perlindungan keanekaragaman hayati di Asia Tenggara (Sustainable Agricultural
Landscapes in Southeast Asia) khususnya di Indonesia. Kemitraan yang akan berlangsung
selama tiga tahun ditandatangani oleh Mickael Blais dari Aliansi Perancis dan Michel Eddi,
Chairman CIRAD. Peluncuran diselenggarakan pada pameran pertanian internasional di
Paris yaitu Salon International de I’Agriculture pada tanggal 27 Februari 2017 dan dihadiri
oleh wakil pemerintah Perancis (Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup,
Kementerian Luar Negeri, General Council for Food, Agriculture and Rural Areas/CGAAER,
General Council for the Environment and Sustainable Development/CGEDD); Malaysia
dan Pantai Gading mewakili negara produsen sawit; anggota Aliance Perancis; CIRAD;
European Palm Oil Alliance, NGO seperti WWF, TFT, Livelihoods; Transitions; dan jurnalis
seperti RFI, World Press Agency Public Senat.
Update tentang Palm Oil di Perancis
Dalam diskusi dengan Sekretaris Jenderal Aliansi Perancis, Laure d’Astorg, diutarakan
bahwa debat mengenai palm oil di Perancis menyangkut isu lingkungan (deforestasi);
kesehatan dan sosial (laporan Amnesti International tahun 2016: Wilmar mempekerjakan
tenaga kerja di bawah umur). Walaupun Perancis hanya menduduki urutan ke-7 di Uni
Eropa sebagai negara tujuan ekspor Indonesia (USD 20,16 juta; 25,430 ribu ton) namun
debat yang terjadi perlu diatasi agar tidak mempengaruhi konsumen di negara lain.
Isu terbaru di tahun 2017 adalah kampanye oleh group retailer system U mengenai zat
kontroversial termasuk palm oil. Selanjutnya, Laure menginformasikan bahwa Aliansi
Perancis, Guillaume Reveilhac, berencana ikut serta dalam rombongan kunjungan
kerja Presiden Perancis, Francois Hollande ke Indonesia pada tanggal 29 Maret 2017.
Wakil Dubes RI di Perancis berpendapat bahwa peran Aliansi Perancis penting untuk
memperkuat dukungan terhadap sawit Indonesia. Aliansi Perancis dapat dijadikan mitra
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dalam kampanye sustainable palm oil Indonesia di Perancis. Semenjak batalnya usulan
pajak progresif palm oil tahun lalu, tekanan terhadap palm oil sedang menurun karena
pemerintah Perancis akan melaksanakan pemilu di bulan April 2017.
Ketika mengunjungi salah satu grup retailer yang pro pencantuman label no palm oil,
Casino U, dikemukakan oleh Direktur Corporate Social Responsibility, Matthieu Riche,
bahwa palm oil dianggap penyebab deforestasi sehingga citra palm oil tidak baik dan
konsumen di Perancis tidak ingin membeli produk yang menggunakan palm oil. Untuk
menjamin penggunaan palm oil yang berkelanjutan, Casino U memiliki kebijakan full
traceability dan hanya akan menerima palm oil dari supplier yang dapat membuktikan
tidak melakukan deforestasi. Casino U banyak membeli palm oil dari Brasil dan Kolombia.
Penggunaan label no palm oil pada house brand dan penjualan produk berlabel no palmoil karena mengikuti tuntutan konsumen.
Delegasi RI bersama ITPC Lyon mengunjungi salah satu gudang Winhonco, importir
makanan dan minuman yang menyuplai konsumen Asia di Perancis. Terobosan akan
terus dilakukan ITPC Lyon agar semakin banyak produk Indonesia dijual di pasar Perancis.
Selama ini produk-produk yang beredar tersebut berasal dari Sri Lanka, Vietnam, Thailand,
Tiongkok, Korea dan Singapura. Winhonco juga berkeinginan memasarkan produkproduk organik seperti teh juga produk lainnya yaitu minyak kelapa, gula kelapa dan
kacang mete.
Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017 di ruang rapat Menteri Perdagangan.
Tujuan diadakannya forum tersebut untuk untuk membahas ekspor produk makanan
dan minuman sekaligus persiapan program Food City Moscow sebagai role model dalam
rangka peningkatan ekspor non migas Indonesia. Program Food City merupakan inisiasi
Rachmat Gobel yang sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Atase Perdagangan
Moscow membahas program peningkatan ekspor produk makanan dan minuman ke
Rusia. Rapat dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan dihadiri oleh Rachmat Gobel, Dirjen
PEN, Dirjen Daglu, Dirjen PPI, Sekretaris Ditjen PEN, Direktur Pengembangan Promosi dan
Citra beserta Eselon III, GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia)
beserta CEO dan jajaran perusanaan anggotanya, dan PT. Direksi Global MICE Indonesia.
Mendag menyampaikan bahwa salah satu tugas yang diberikan oleh presiden Jokowi
kepada Kemendag adalah meningkatkan ekspor dan menjaga neraca. Dalam rangka
meningkatkan ekspor, Pemerintah menetapkan target pertumbukan ekspor sebesar 5,63%
untuk tahun 2017 dan untuk mencapai target tersebut Pemerintah akan terus berupaya
melakukan promosi produk Indonesia khususnya ke negara-negara non tradisional seperti
wilayah Afrika, Eurasia, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Untuk meningkatkan daya saing
Indonesia di pasar internasional, pada tahun 2017 juga akan dilaksanakan 17 (tujuh belas)
perundingan bilateral (PTA) dimana 4 (empat) perundingan dilaksanakan dengan negara
di kawasan Afrika.
Mendag juga mengharapkan ide-ide dari para pimpinan perusahaan mengenai modelmodel kegiatan promosi selain dengan cara mengikuti pameran dagang dan kegiatan
promosi konvensional lainnya. Food City di Moskow ini merupakan salah satu terobosan
kegiatan promosi yang diharapkan dapat menjadi role model untuk diterapkan di
kawasan lainnya. Dalam rangka menjaga neraca perdagangan, pemerintah berupaya
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untuk membatasi arus impor barang dari luar negeri namun hal ini juga harus diikuti oleh
langkah dunia usaha untuk meningkatkan daya saingnya dengan upaya peningkatan
kualitas. Pengusaha besar juga harus melakukan pembinaan kepada pengusaha kecil
(antara lain dalam hal packaging product, desain, informasi pasar, dan lain-lain).
Rachmat Gobel menyampaikan bahwa inisiasi Food City Moscow merupakan hasil
diskusi dengan Atase Perdagangan Moscow bahwa food city merupakan sarana yang
sangat potensial bagi pengusaha makanan dan minuman Indonesia untuk dapat
mengembangkan pasar ekspornya di Rusia karena pemerintah Rusia sendiri sangat
mengharapkan partisipasi Indonesia dalam program Food City ini. Dirjen PEN menekankan
kembali mengenai besarnya peluang pasar produk makanan dan minuman di pasar
Rusia dan Eurasia sehingga semua perusahaan makanan dan minuman diharapkan
berpartisipasi pada Food City di Moscow ini karena merupakan investasi jangka panjang
untuk penetrasi produk Indonesia ke kawasan Eurasia.
Ketua GAPMMI menyampaikan bahwa ekspor produk makanan olahan Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir stagnan di kisaran angka USD 6 miliar dan mengalami negative
balance. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, GAPMMI mendukung upaya promosi
yang dilakukan pemerintah dan mengharapkan agar pengusaha kecil tetap mendapat
dukungan. Indonesia perlu menegosiasikan ulang kesepakatan perdagangan yang sudah
ada serta melakukan kesepakatan dagang dengan negara-negara potensial yang baru.
Pada IJEPA, tarif bea masuk produk Indonesia di Jepang masih lebih besar daripada tarif
untuk produk dari Thailand. Produk dari Indonesia juga dikenakan tarif yang tinggi di
negara Afrika (30 %).
Pihak event organizer menyampaikan mengenai skema program Food City kepada para
pelaku usaha anggota GAPMMI yang hadir dalam forum tersebut. Dijelaskan bahwa food
city ini merupakan area showcase seluas 8.000 m² yang terletak di kota Moscow, Rusia yang
dipergunakan untuk menampilkan produk-produk makanan dari paviliun negara-negara
yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Indonesia mendapat kehormatan dari pihak
Rusia dengan mendapat lahan seluas 200 m² dimana negara-negara lain hanya mendapat
100 m². Paviliun Indonesia ditargetkan dapat diisi oleh produk dari 40 perusahaan.
Paviliun Indonesia di food city akan dikelola oleh 1 orang store manager yang dibantu
oleh 2 orang asisten. Dijelaskan bahwa saat ini sudah banyak permintaan dari calon buyer
untuk produk makanan Indonesia seperti rempah-rempah, kakao, kacang-kacangan, teh,
kopi dan kelapa. Hal ini merupakan peluang besar yang bisa dimanfaatkan para pelaku
usaha di sektor makanan dan minuman untuk berpartisipasi dalam program ini.
Direncanakan soft launching paviliun Indonesia pada food city akan diselenggarakan pada
bulan April 2017 dan grand launching akan diselenggarakan pada bulan September 2017
dengan mengundang Menteri Perdagangan. Pada sesi diskusi perusahaan yang hadir
menyampaikan bahwa Rusia memang merupakan pasar yang potensial namun demikian
agar program food city ini dapat berhasil dan berkelanjutan maka mekanisme pengelolaan
termasuk di dalamnya promosi harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Pihak EO
diharapkan dapat menyampaikan proposal yang lebih detail mengenai promosi yang
akan dilakukan untuk mendatangkan buyer dan juga mekanisme pemberian informasi
kepada buyer yang datang mengingat pengelola yang ada hanya 3 orang sementara
produk dari perusahaan sangat banyak.
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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 Maret 2017, dengan rincian sebagai berikut:
1.

Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)
Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada bulan
Maret 2017 berjumlah 70 (tujuh puluh) permintaan melalui CSC, diantaranya
permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 21 (dua puluh satu)
permintaan, berdasarkan pengiriman e-mail kepada CSC maupun brafaks berjumlah
49 (empat puluh sembilan) permintaan. Diantara e-mail/brafaks tersebut, sebanyak
21 (dua puluh satu) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 28 (dua
puluh delapan) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan
dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 12 (dua belas)
negara, yaitu: Kanada, Mesir, Perancis, India, Jepang, Nigeria, Serbia, Singapura, Korea
Selatan, Turki, dan Inggris.
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, automotive and automotive parts,
building material, charcoal, chemicals, handicrafts, household, machinery, paper and
paper products, processed food and beverages, spices, 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.
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Pengunjung Customer Service Centre (CSC)
Jumlah pengunjung CSC pada bulan Maret 2017 sebanyak 21 (dua puluh 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 Maret
2017 sebanyak 21 (dua puluh satu) perusahaan. Pengunjung CSC membutuhkan
informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk dapat berpartisipasi di
ruang CSC Kementerian Perdagangan, serta informasi daftar importir maupun

Pelayanan Customer Service

Centre
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data statistik. Selain pemintaaan informasi di atas, sebagian pengunjung juga
ingin mengetahui informasi tentang Membership Services.
B.

1.5.
Kunjungan Kerja Dirjen PEN
di Paris Perancis

Permanent Trade Display (PTD)
Pada periode Maret 2017, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer (PTD)
sebanyak 56 (lima puluh enam) 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 mendisplay produk di ruang CSC Kementerian Perdagangan harus menyertakan
salinan SPPT SNI atau sertifikat dari BPOM.

Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Penyelenggaraan Program Pelatihan 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.
Selama Bulan Maret 2017 BBPPEI telah berhasil menyelenggarakan 10 (sepuluh) angkatan
pelatihan yang terdiri atas 5 (lima) angkatan pelatihan dengan skema pembiayaan subsidi
pusat; 2 (dua) angkatan pelatihan subsidi daerah; 1 (satu) angkatan pelatihan kontraktual/
swadana pusat; dan 2 (dua) angkatan pelatihan kontraktual/swadana daerah. Dari sisi
jumlah peserta, secara keseluruhan selama Bulan Maret 2017 PPEI berhasil merekrut
299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) orang peserta dari target awal sebanyak 300
(tiga ratus) orang peserta. Berikut adalah rincian pelatihan-pelatihan ekspor yang
diselenggarakan PPEI selama Bulan Maret 2017:
a. Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (Jakarta, 7 s.d. 9 Maret 2017). Pelatihan dengan
skema pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta
dari target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
b. Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (Jakarta, 7 s.d. 9 Maret 2017). Pelatihan dengan
skema pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang
peserta dari target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
c. Workshop Training of Exporters (Jakarta, 9 Maret 2017). Pelatihan ini diselenggarakan
dalam rangka seleksi untuk memilih calon peserta rangkaian kegiatan Training of
Exporters (TOX) yang akan berlangsung di Jakarta dengan menggunakan skema
pembiayaan subsidi penuh (gratis) dan diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta
yang terdiri atas para alumni terpilih.
d. Pelatihan Bisnis Online Ekspor Impor (Jakarta, 14 s.d. 16 Maret 2017). Pelatihan
dengan skema pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 17 (tujuh belas) orang
peserta dari target peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.
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Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (Malang, 14 s.d. 16 Maret 2017). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan PT. Sampoerna, Tbk dengan
skema pembiayaan kontraktual/swadana dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang
peserta dari target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
Workshop Training of Exporters (Pekalongan, 16 Maret 2017). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan dengan menggunakan skema
pembiayaan kontraktual/swadana dan diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta
yang terdiri atas para pelaku UKM di Kota Pekalongan.
Pelatihan Prosedur Ekspor (Jakarta, 21 s.d. 23 Maret 2017). Pelatihan dengan skema
pembiayaan subsidi bagi umum ini diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang peserta
dari target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
Pelatihan Prosedur dan Kepabeanan Impor (Jakarta, 21 s.d. 23 Maret 2017). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan PT. Surveyor Indonesia
dengan menggunakan skema pembiayaan kontraktual/swadana dan diikuti oleh
23 (dua puluh tiga) orang peserta dari target peserta sebanyak 25 (dua puluh lima)
orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan PT. Surveyor Indonesia.
Pelatihan Strategi Penetrasi Pasar Ekspor ke ASEAN (Surabaya, 21 s.d. 23 Maret 2017).
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan UPT P3E Surabaya
dengan menggunakan skema pembiayaan subsidi dan diikuti oleh 30 (tiga puluh)
orang peserta dari target peserta sebanyak 30 (tiga) puluh orang yang terdiri atas
para pelaku UKM di Kota Surabaya dan sekitarnya.
Pelatihan Negosiasi Bisnis (Teknik Negosiasi) dan Kontrak Dagang Ekspor (Bogor,
21 s.d. 23 Maret 2017). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI
dengan Disperindag Kota Bogor dengan menggunakan skema pembiayaan
kontraktual/swadana dan diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta dari target peserta
sebanyak 25 (dua puluh lima) yang terdiri atas para pelaku UKM di Kabupaten Bogor
dan sekitarnya.

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 Maret 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. Maret 2017

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

Grafik 3. Komposisi Realisasi Jumlah Peserta Pelatihan
Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan dan Skema Pembiayaan
Bulan Maret 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. Maret 2017

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

Grafik 5. Realisasi Jumlah Angkatan Pelatihan
Bulan Januari s.d. Maret 2017

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

Grafik 6. Realisasi Jumlah Peserta Pelatihan
Bulan Januari s.d. Maret 2017

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

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 Maret 2017
adalah sebagai berikut :
a. Pada tanggal 2 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan perjalanan
dinas ke Kota Pasuruan. Dalam kesempatan ini perwakilan Tim Manajemen PPEI
melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Kayu dan Produk Kayu
Pasuruan yang berada di bawah naungan Disperindag Provinsi Jawa Timur. Dalam
kunjungan tersebut disepakati bahwa kedua instansi akan menjalin kerjasama dalam
bentuk penyelenggaraan pelatihan pada Tahun 2018 dengan menggunakan skema
pembiayaan subsidi.
b. Pada tanggal 2 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menerima kunjungan
perwakilan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Dalam pertemuan tersebut
perwakilan Undip Semarang sepakat untuk menyelenggarakan kerjasama pelatihan
di Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) angkatan dengan skema pembiayaan subsidi
dengan peluang untuk melanjutkan kerjasama pelatihan di Tahun 2018 disertai
rencana pembangunan simulation center di kampus Undip Semarang sebagai sarana
pelengkap kegiatan pelatihan.
c. Pada tanggal 7 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan perjalanan
dinas ke Kota Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini perwakilan Tim Manajemen
BBPPEI melakukan kunjungan ke Disperindag Provinsi Lampung. Dalam kunjungan
tersebut kedua instansi sepakat untuk menyelenggarakan kerjasama pelatihan di
Tahun 2018 dengan topik khusus produk kopi menggunakan skema pembiayaan
subsidi.
d. Pada tanggal 7 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan kunjungan
kerja ke Kota Surabaya dan Kota Sidoarjo. Dalam kesempatan ini perwakilan Tim
Manajemen BBPPEI melakukan kunjungan ke Universitas Airlangga (Unair) Surabaya
serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Sidoarjo. Dalam kunjungan tersebut pihak Unair Surabaya dan Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo menyatakan
ketertarikannya untuk menjalin kerjasama dengan PPEI dalam menyelenggarakan
pelatihan di bidang ekspor.
e. Pada tanggal 9 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menerima kunjungan
perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut dibahas
mengenai persiapan pelaksanaan Coaching Program untuk Tahun 2017.
f. Pada tanggal 11 s.d. 14 Maret 2017 BBPPEI turut berpartisipasi dalam kegiatan
pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 yang berlangsung di
Jakarta International Expo (JI Expo) Kemayoran. Dalam pameran tersebut booth
PPEI melakukan penyebaran info terkait PPEI dan program pelatihan ekspor yang
diselenggarakan oleh PPEI kepada para peserta dan pengunjung pameran.
g. Pada tanggal 13 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menerima kunjungan
perwakilan Universitas Bina Nusantara (Binus). Dalam pertemuan tersebut dibahas
mengenai persiapan penyelenggarakan kerjasama pelatihan Pendidikan Profesi

DITJEN PEN

h.

i.

Laporan Bulanan Periode Maret 2017

29

Manajemen Ekspor Impor Plus Observasi pada Tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) angkatan.
Pada tanggal 22 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan
kunjungan kerja ke Disperindag Kota Tangerang Selatan. Dalam kunjungan tersebut
dibahas mengenai rencana kerjasama pelatihan untuk Tahun 2018 dengan skema
pembiayaan kontraktual.
Pada tanggal 27 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan kunjungan
kerja ke Kementerian Perindustrian guna menjajagi peluang kerjasama antara kedua
instansi dalam menyelenggarakan pelatihan di bidang ekspor.

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 Maret 2017 Tim
Manajemen BBPPEI telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait, yaitu:
a. Pada tanggal 2 Maret 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat review
kurikulum silabus dan materi simulasi untuk pelatihan Prosedur Ekspor Plus Simulasi.
b. Pada tanggal 8 Maret 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat pembahasan
kurikulum dan silabus untuk pelatihan Bisnis Online Ekspor Impor dengan
menghadirkan Sdr. Hindra Soeparjanto (praktisi) sebagai narasumber.
c. Pada tanggal 9 Maret 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat presentasi
fasilitator baru atas nama Sdr. Faudzi Ahmad Safrullah (praktisi) yang membawakan
materi Kalkulasi Biaya Impor, serta Sdri. Julia Gustaria Silalahi (Ditjen PEN) yang
membawakan materi Identifikasi Potensi Internal dan Identifikasi Pasar Ekspor. Dari
hasil evaluasi disepakati bahwa kedua fasilitator baru tersebut telah memenuhi
persyaratan untuk membawakan materi terkait dalam pelatihan-pelatihan yang
diselenggarakan oleh PPEI.
d. Pada tanggal 10 Maret 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat pembahasan
evaluasi bahan tayang standar untuk materi Kebijakan di Bidang Ekspor. Rapat yang
berlangsung di Ruang Rapat Gedung PPEI tersebut menghadirkan Sdr. Badia Radja
(Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta) dan Sdr. Agus Burhan
(Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi) sebagai
narasumber.
e. Pada tanggal 21 Maret 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat pembahasan
kurikulum dan silabus untuk pelatihan Pengenalan Ekspor Impor Plus Sistem
Pembayaran.
f. Pada tanggal 23 Maret 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat pembahasan
review skema program pendampingan ekspor (export coaching program).

Pengembangan Kurikulum
dan Silabus
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Kegiatan Lain

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 Maret 2017, PPEI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
a. Pada tanggal 1 Maret 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat evaluasi untuk
pelatihan-pelatihan berikut:
•
Pelatihan Prosedur Ekspor (Jakarta, 7 s.d. 9 Februari 2017)
•
Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (Jakarta, 7 s.d. 9 Februari 2017)
•
Pelatihan Prosedur Ekspor Plus Simulasi (Jakarta, 7 s.d. 9 Februari 2017).
b. Pada tanggal 17 s.d. 18 Maret 2017 seluruh pegawai BBPPEI mengikuti kegiatan
outbound yang diselenggarakan oleh Ditjen PEN di Sahid Eminence Hotel Convention
& Resort, Ciloto, Bogor.
c. Pada tanggal 21 Maret 2017 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menghadiri
pertemuan yang juga dihadiri oleh para pengurus Ikatan Alumni (IKA) BBPPEI.
Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka pembubaran kepengurusan IKA BBPPEI.
Disepakati pula bahwa ke depan akan dilakukan reorganisasi terhadap IKA BBPPEI
dengan AD/ART yang akan disusun oleh perwakilan alumni, pengajar dan Manajemen
BBPPEI.
d. Pada tanggal 22 Maret 2017 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat evaluasi
untuk pelatihan-pelatihan berikut:
•
Prosedur Impor (Jakarta, 21 s.d. 24 Februari 2017)
•
Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi (Jakarta, 21 Februari s.d. 1 Maret 2017)
•
Prosedur Ekspor Plus Simulasi (Jakarta, 21 s.d. 23 Februari 2017)
•
Bagaimana Memulai Ekspor (Jakarta, 7 s.d. 9 Maret 2017)
e. Pada tanggal 31 Maret 2017 BBPPEI mengadakan kegiatan sosialisasi anti korupsi.
Kegiatan ini menghadirkan Sdr. Ade Irawan selaku Wakil Koordinator Indonesia
Corruption Watch (ICW) sebagai narasumber.
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Bab II Agenda Kegiatan Dirjen PEN
Amsterdam,1 Maret 2017
DirjenPEN, Arlinda Jazid didampingi ITPC Lyon
mengunjungi

importir

makanan

dan

minuman

Winhonco bersama perusahaan InterAromat BV di
Amsterdam untuk menawarkan teh organik dan kopi
Indonesia. dan untuk memasuki pasar Perancis, juga
mendatangi gudang Wholesalers Winhonco, Paris.

Jakarta,3 Maret 2017
Dalam rangka pra Indian Ocean Rim Association Summit

IORA 2017 Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
bersama Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan
Ketua KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani mengadakan
konferensi pers. Turut hadir pada kesempatan ini Dirjen
PEN Arlinda Jazid didampingi Ses Ditjen PEN Ari Satria,
Direktur P2E Tuti Prahastuti, dan Direktur P2C Merry
Maryati

Jakarta, 3 Maret 2017
Sosialisasi IORA, Menkominfo Rudiantara didampingi
Dirjen PEN Arlinda Jazid dan Dirjen Aspasaf Kemenlu
Desra Percaya live interview di TVRI

Jakarta, 4 Maret 2017
Mendag Enggartiasto Lukita bersama Menlu Retno
Marsudi, Mensesneg Pratikno, dan Menkominfo
Rudiantara,

didampingi

oleh

Sesjen

Kemendag

Karyanto Suprih dan Dirjen PEN Arlinda Jazid serta
beberapa pejabat Eselon II di Kemendag, melakukan
peninjauan langsung dan rapat persiapan IORA 2017.

31

32

Jakarta, 5 Maret 2017
Kemendag memfasilitasi 19 eksportir home decor,
kerajinan, fashion dan aksesoris, kain tradisional, produk
organik, makanan minuman, dan industri strategis,
di antaranya Wisanka, Sepiring Indonesia, Permata
Bunda, Cita Tenun Indonesia, Javara, Harendong Green
Farm, PT Dok Kodja Bahari, dan lainnya.

Jakarta, 6 Maret 2017
IORA Business Summit dibuka secara resmi oleh
Presiden RI Joko Widodo didampingi Presiden Afrika
Selatan Jacob Zuma, Mendag Enggartiasto Lukita,
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, dan Ketua
Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani. Hadir
pada acara ini Dirjen PEN Arlinda Jazid, Ses DJPEN Ari
Satria, Direktur P2C Merry Maryati, Direktur P2IE Tuti
Prahastuti, dan Direktur P2E Sulistyawati

Jakarta, 5 Maret 2017
Dirjen PEN Arlinda bersama dengan Ketua KADIN
Komite Afrika Mintarjo Halim menjadi narasumber
pada acara Hot Ekonomi Berita Satu dengan topik
“Potensi Ekspor Indonesia ke Negara-negara Anggota
IORA”
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Jakarta, 7 Maret 2017
Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke IORA Trade

Exhibition mengajak PM Australia, Presiden Afrika
Selatan, Presiden Mozambique, PM Bangladesh,
Wapres Comoros, Wapres Seychelles, Cabinet Secretary
Kenya, dan para pemimpin negara anggota IORA
lainnya. Turut mendampingi, Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita,Menteri Komunikasi dan Informasi
Rudiantara, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan
Munaf, dan Dirjen PEN Arlinda Jazid.

Jakarta, 9 Maret 2017
Dirjen PEN Arlinda Jazid didampingi Ses Ditjen PEN
Ari Satria, Ses Ditjen PPI Syamsul Bahri Siregar, Ses
Ditjen PDN Indrasari Wisnu Wardana dan Direktur P2C
Merry Maryati menerima audiensi Commercial Attaché

Austria Michael Dobersberger dan Global Strategy
Manager LENZING Group Christian Dressler. Pertemuan
membahas proyeksi investasi LENZING Group asal
Austria pada sektor viscose fiber berorientasi ekspor di
Indonesia
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Jakarta, 11 Maret 2017
Pembukaan secara resmi IFEX 2017 oleh Presiden RI
Joko Widodo bertempat di JIEXPO Jakarta. Turut hadir
Menteri Perindustrian dan Kepala Bekraf serta Dirjen
PEN Arlinda yang didampingi oleh Direktur P2C Merry
Maryati.

Jakarta, 14 Maret 2017
Dirjen PEN Arlinda Jazid menghadiri Indonesia-Korea
Business Summit, acara kerja sama BKPM, KOTRA,
dan The Chosunilbo. Hadir konglomerat Korsel, Sohn
Kyung-Shik (Chairman CJ Group), Chung Jin Haeng
(President Hyundai Motor Group), Cho Yangho
(Chairman Korean Air), Kwon Ohjoon (Chairman Posco),
JK Shin (President Samsung), S. Joon Kim (Chairman
and CEO Ssangyong E&C), Park Jin Soo (CEO LG Chem),
Lee Soo-Man (Chairman SM Entertainment Group)

Jakarta, 14 Maret 2017
Upaya pengembangan promosi produk Indonesia di
Laos Dirjen PEN, Arlinda Jazid didampingi Direktur P2C,
Merry Maryati bertemu dengan Duta Besar LBBP RI
untuk Laos, Irmawan Emir Wisnandar. Laos merupakan
salah satu pasar potensial bagi produk Indonesia
seperti tekstil, mesin, dan produk agrikultur.
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Jakarta, 15 Maret 2017
Rangkaian Power Talk ini menghadirkan pembicara

founder Muriel Piaser Consulting Muriel Piaser, expert
fashion Perancis Margaux Badur, GM PT Sansan
Saudaratex Jaya Budi Danubrata, dan celebrity stylish
Caren Delano, serta pendampingan para peserta
dalam mencari pasar ekspor yang tepat untuk
produk fashionnya. Acara dihadiri oleh Kepala Balai
Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
Iriana Trimurty Ryacudu, juga para desainer dan

fashionpreneur Indonesia.

Jakarta, 14 Maret 2017
Meningkatkan kerja sama tim, Ditjen melakukan
outbound

mengusung

konsep Togetherness

in

Excellence. Pada kesempatan ini, Dirjen PEN Arlinda
Jazid berdialog dengan seluruh pegawai Ditjen
PEN mengangkat tema “Sinergitas Program Ditjen
PEN dalam Kreativitas Kebersamaan” yang harus
diwujudkan dalam Smart Working di antaranya kinerja
pelayanan kepada stakeholders.

Jakarta, 20 Maret 2017
Mendag Enggartiasto Lukita didampingi Dirjen PEN
Arlinda Jazid, Dirjen Daglu Oke Nurwan, Dirjen PPI Iman
Pambagyo melakukan pertemuan dengan GAPMMI.
Agenda pertemuan ini di antaranya pembahasan
peningkatan ekspor produk pangan olahan Indonesia
dan penerapan role model food city Moskow.
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Tokyo, 23 Maret 2017
Dirjen PEN Arlinda Jazid bertindak sebagai Chairperson,
memimpin jalannya pertemuan Caucus ASEAN sebagai
persiapan The 36th Annual Meeting of The Council of

ASEAN Japan Center of Tokyo (22/3). Delegasi Indonesia
dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Pengembangan
Ekspor Djatmiko Bris Witjaksono dengan anggota
dari Kemlu, BKPM, KBRI Tokyo dan ITPC Osaka. Caucus
dilanjutkan dengan resepsi dan sebagai tuan rumah
adalah Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Kiyoshi
Odawara.

Tokyo, 24 Maret 2017
Dirjen PEN Arlinda Jazid selaku Chairperson untuk
tahun 2017 memimpin The 36th Annual Meeting of

the Council of ASEAN Japan Center yang membahas
perpanjangan AJC hingga 2021 dan program kerja
tahun 2017.
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Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut
3.1 Kendala, Isu dan Permasalahan
Pihak IKAPRI menyambut baik informasi terkait program pengembangan produk ekspor
dan berharap Kemendag dapat memberikan pendampingan bagi anggota IKAPRI yang
akan melakukan ekspor, melalui program-program Kemendag, seperti klinik desain,
fasilitas pendampingan desain (DDS) dan pelatihan ekspor.

Audiensi Ikatan Kartini

Sebagai landasan kerjasama, Ditjen PEN dan SIPPO sepakat untuk menyusun naskah
kerjasama (MoU) yang rencananya dapat ditandatangani pada bulan Mei 2017.

Pertemuan dengan

Profesional Indonesia (IKAPRI)

Swisscontact Pembahasan
Program SIPPO 2017-2020

Terdapat usulan untuk memasukkan produk kayu ringan ke dalam salah satu List of
Environmental Goods di dalam WTO dan perjanjian-perjanjian perdagangan yang sedang
dinegosiasikan oleh Indonesia untuk berkontribusi secara positif kepada pertumbuhan
ekonomi hijau dan berkelanjutan sebagai produk berbasis sumber daya alam yang
sustainable dan berfungsi sebagai “development product” baik dari sisi ekonomi sosial,
lingkungan dan budaya.

3.2

EU Business Avenue
Panel Discussion
dan Indonesia Lightwood

Cooperation Forum (ILCF)

Tindak Lanjut Penyelesaian

Terkait dengan program klinik desain dan pelatihan ekspor, agar pihak IKAPRI
menginventarisir anggota yang memerlukan program tersebut dan selanjutnya dapat
menyampaikan surat resmi kepada Dirjen PEN. Terkait program DDS yang telah berjalan,
pihak IKAPRI untuk berpartisipasi pada program tahun mendatang dan berkoordinasi
dengan Dinas Perindag setempat atau pihak IKAPRI dapat pula menyelenggarakan secara
mandiri.

Audiensi Ikatan Kartini

Dalam rangka memaksimalkan waktu yang ada, Ditjen PEN dan SIPPO akan melakukan:
a. Focus Group Discussion, untuk identifikasi kebutuhan Ditjen PEN bulan April 2017;
b. Menyusun Quikwins, untuk dilaksanakan pada bulan April-Desember 2017;
c. Menyusun Action Plan, jangka panjang untuk 2018-2020.

Pertemuan dengan

Dit. KPE akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai rencana
memasukkan produk kayu ringan ke dalam list of environmental goods and development
product agar mendapat pengakuan dari pasar global.

Profesional Indonesia (IKAPRI)

Swisscontact Pembahasan
Program SIPPO 2017-2020

EU Business Avenue
Panel Discussion
dan Indonesia Lightwood

Cooperation Forum (ILCF)
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Bab IV Penutup
Selama bulan Maret 2017, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-kegiatan
antara lain Muffest (Muslim Fashion Festival) Gathering 2017, Kunjungan Kerja Menteri
Perdagangan ke Kabupaten Jember, Audiensi Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI),
Pertemuan antara Ditjen PEN dengan Swisscontact Pembahasan Program SIPPO 2017-2020,
Aktivasi Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekspor bersama IPD Jerman, Kunjungan
Sekretaris Jenderal ASEAN-Japan Centre (AJC), EU Business Avenue Panel Discussion dan
Indonesia Lightwood Cooperation Forum (ILCF), FGD Bidang Pengembangan Ekspor di
Denpasar, Aktivasi Implementasi Kerja Sama TPSA Project Untuk Sektor Kopi di Aceh,
Partisipasi Ditjen PEN pada IORA Trade Exhibition, Misi Dagang Negara Akreditasi Dalam
Rangka IFEX 2017, Persiapan The 14th China Expo (CAEXPO) 2017, Kunjungan Kerja Dirjen
PEN di Paris Perancis, Dialog Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Ekspor Produk Pangan
Olahan Indonesia dan Penerapan Role Model Food City Moscow.
Dengan demikian, sepanjang bulan Maret 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 Maret
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
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Jakarta 10110
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