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3Bab I. KINERJA

Pada laporan bulanan periode Juni 2016 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang telah 

terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Diversifikasi Produk Ekspor yaitu Persiapan Jakarta Fashion Week (JFW) 2017, 

Sosialisasi  Dekranas Award 2017, Hasil Analisa Tenaga Ahli Desain Kemasan dan 

Merek atas Kunjungan Pilot Project Beras ke Cianjur; mencakup lingkup kegiatan 

Peningkatan Kerja sama Pengembangan Ekspor yaitu Persiapan “The 29th Asian 

Trade Promotion Forum (ATPF) CEO Meeting”, Rapat Penunjukan Ditjen PEN Sebagai 

Focal Point Early Outcomes di Bidang Fashion dan Jewelry Design Dalam Rangka IA-

CEPA, FGD Pembahasan MNP pada IEU - CEPA.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Persiapan Partisipasi Pada Pameran SPOGA 

2016; kegiatan Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor 

melalui Pelayanan Customer Service Centre. 

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 

Agustus 2016. 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 kedelapan tahun 2016 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,   September 2016

Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional

 

Arlinda

KATA PENGANTAR
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Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia, selama Bulan Agustus 2016 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 Agustus 2016 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk 

ekspor meliputi kegiatan antara lain: Persiapan Jakarta Fashion Week (JFW) 2017, 

Sosialisasi  Dekranas Award 2017, Hasil Analisa Tenaga Ahli Desain Kemasan dan 

Merek atas Kunjungan Pilot Project Beras ke Cianjur.   

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama 

Bulan Agustus ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Persiapan “The 

29th Asian Trade Promotion Forum (ATPF) CEO Meeting”, Rapat Penunjukan Ditjen 

PEN Sebagai Focal Point Early Outcomes di Bidang Fashion dan Jewelry Design Dalam 

Rangka IA-CEPA, FGD Pembahasan MNP pada IEU - CEPA. 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 

pada bulan Agustus ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Persiapan Partisipasi Pada 

Pameran SPOGA 2016. 

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan Agustus ini telah diterima sebanyak 80 (delapan puluh) 

permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer Service 

Center (CSC) sepanjang bulan Juni juga telah menerima kunjungan dari 22 (dua puluh 

dua) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 

konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Agustus 2016 ini PPEI 

telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) angkatan pelatihan, baik di pusat maupun 

di daerah, dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh 

delapan) orang.

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

yang dihadapi antara lain Persiapan Jakarta Fashion Week (JFW) 2017 dan Persiapan 

“The 29th Asian Trade Promotion Forum (ATPF) CEO Meeting”.

RINGKASAN EKSEKUTIF
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JFW merupakan ajang fesyen tahunan yang memiliki visi untuk menjadikan Jakarta 

sebagai salah satu pusat mode dunia seperti Paris, Milan, New York dan London. 

Sejak dilaksanakan pada tahun 2008, JFW menyuguhkan berbagai rangkaian kegiatan 

seperti seminar, workshop, fashion show dan pameran.  Sejak tahun 2011 sampai 

2015, DJPEN secara konsisten mendukung dan berpartisipasi pada JFW setiap 

tahunnya. Pada tahun 2012 dan 2013, dukungan Kemendag diimplementasikan 

melalui kegiatan Buyer’s Room, Namun sejak tahun 2014, dukungan Kemendag 

direalisasikan dalam bentuk Fashionlink. Dukungan yang diberikan DJPEN bertujuan 

untuk menjembatani interaksi antara para desainer dengan stakeholder di industri 

fesyen, terutama para buyer mancanegara. Dengan demikian, ajang JFW diharapkan 

dapat mendorong upaya para desainer/label lokal dalam melakukan penetrasi ke 

pasar global. 

Rapat diawali dengan laporan oleh Direktur JFW mengenai tahapan persiapan yang 

telah dilakukan, antara lain merekapitulasi daftar buyer dari luar negeri yang akan 

diundang, dan menyusun strategi promosi yang dilakukan melalui media cetak, 

media elektronik, maupun media sosial. Terkait promosi, JFW berencana untuk turut 

berpartisipasi pada penyelenggaraan Trade Expo lndonesia (TEI) ke-31 tanggal 12-

10 Oktober 2016, dengan menempati arena TEI di JlExpo, Kemayoran – Jakarta. 

Disampaikan pula oleh pihak JFW bahwa Gubernur DKI Jakarta direncanakan akan 

hadir pada acara pembukaan tanggal 22 Oktober 2016. Sementara untuk pembukaan 

kegiatan Fashionlink, JFW mengharapkan perkenan Dirjen PEN Kemendag untuk 

dapat menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan. Selain Kemendag, dalam 

penyelenggaraan tahun ini JFW juga bekerjasama dengan K/L terkait lain seperti 

Kemenperin dan BEKRAF, British Council, dan Kedutaan Besar Swedia di Jakarta, yang 

dinilai memiliki perhatian besar terkait fesyen. Di samping itu, JFW juga melibatkan 

desainer-desainer senior dan desainer muda berbakat untuk turut menyosialisasikan 

kaidah-kaidah sustainable fashion. 

Dalam kesempatan yang sama, JFW juga menyampaikan rencana partisipasinya pada 

program lndonesia Australia Exchange Platform, di mana Australia akan membiayai 

sejumlah desainer lndonesia untuk tampil dalam showcase dan tradeshow di Sydney. 

Sebaliknya, Australia mengharapkan pihak lndonesia akan memfasilitasi desainer- 

desainer Australia untuk tampil pada ajang JFW. Terkait hal ini, JFW mengharapkan 

dukungan anggaran dari Kemendag untuk pelaksanaan program tersebut. Menanggapi 

penjelasan dari Direktur JFW, beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan DJPEN 

antara lain:

a. Pada TEI 2016, JFW memohon fasilitas 2 booth di arena pre-function yang dapat 

digunakan untuk kegiatan promosi JFW.

b. Pelaku usaha yang akan difasilitasi pada Fashionlink harus diseleksi melalui 

proses kurasi, yang dapat diadakan di lndonesia Design Development Center 

(IDDC). Di tempat ini, para pelaku kreatif fesyen sekaligus dapat memanfaatkan 

berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia, termasuk fasilitas akses informasi 

ke Euromonitor lnternational dan Stylus, untuk memperoleh gambaran yang 

tepat mengenai pasar ekspor dan tren desain global.

c. Terkait program lndonesia-Australia Exchange Platform, Sekretaris Ditjen PEN 

BAB I. KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor 

Persiapan Jakarta 

Fashion Week (JFW) 
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menjelaskan bahwa perlu adanya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan 

K/L lain yang terlibat misalnya Kemenperin dan BEKRAF. Program ini akan 

diupayakan untuk dimasukkan dalam agenda kegiatan DJPEN Tahun Anggaran 

2017.

Dekranas merupakan wadah para praktisi, pemerhati, dan pecinta produk-produk 

kerajinan. Sejak didirikan pada tanggal 3 Maret 1980, Dekranas menjadi elemen 

penggerak di industri kerajinan nasional, dan telah menjalankan perannya sebagai 

mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan sektor kerajinan berlatar 

belakang tradisi dan warisan budaya, bermutu tinggi dan berdaya saing di seluruh 

wilayah nusantara serta di pasar global. Kepengurusan dan aktivitas Dekranas turut 

didukung oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait. Di dalam struktur organisasi 

Dekranas, Dirjen PEN mengemban tugas sebagai Ex Officio Koordinator Bidang 

Pameran dan Kerjasama Luar Negeri. Dekranas memiliki serangkaian program kerja 

sebagai upaya pengembangan kerajinan nasional. Adapun beberapa kegiatan yang 

difasilitasi oleh Ditjen PEN tahun 2016 antara lain:

Kegiatan Dekranas Award diselenggarakan setiap dua tahun sekali, yang telah 

diinisiasi sejak tahun 2013. Selanjutnya, perhelatan Dekranas Award ke-3 akan 

dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. Berkenaan dengan hal ini, Kemendag 

cq. DJPEN kembali akan mendukung ajang dimaksud melalui kegiatan Sosialisasi 

Dekranas Award 2017, yang akan dilaksanakan di 2 (dua) kota, yaitu :

a. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14-15 September 2016; dan 

b. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 25-28 Oktober 2016.

Pada tanggal 18 Agustus 2016 telah dilaksanakan kunjungan pilot project beras ke 

Cianjur bersama dengan tenaga ahli pengembangan merek serta perwakilan dari 

Puspitra, Bapebti, dan Biro Perencanaan sebagai berikut:

a. Koperasi Niaga Mukti, merupakan koperasi binaan Disperindag Kabupaten 

Cianjur yang mengelola resi gudang (SRG) se-Kabupaten Cianjur;

b. Koperasi Sukamulya, merupakan koperasi rakyat yang dimiliki oleh petani-petani 

yang tergabung di Kecamatan Sukamulya;

c. CV Pure Cianjur, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh salah satu anggota 

Masyarakat Pengelola Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C).

Sosialisasi  Dekranas 

Award 2017

Hasil Analisa Tenaga 

Ahli Desain Kemasan 

dan Merek atas 

Kunjungan Pilot 

Project Beras ke 

Cianjur 
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Pada kesempatan tersebut telah dilakukan pertemuan yang dilaksanakan di Koperasi 

Niaga Mukti dan dihadiri oleh Bupati Cianjur, Kepala Disperindag Kab. Cianjur,  Kepala 

Distan Kab. Cianjur, pengurus MP3C, Kepala Koperasi Niaga Mukti, Kepala Koperasi 

Sukamulya, dan Pemilik CV. Pure Cianjur. Beberapa hal yang dibahas pada pertemuan 

dimaksud, antara lain:

a. Bupati Cianjur mengharapkan fasilitas pengembangan merek lebih diperuntukkan 

bagi Koperasi Sukamulya, mengingat koperasi dimaksud memiliki produk-produk 

yang banyak disuplai dari anggota petani MP3C. Sementara Koperasi Niaga 

Mukti telah dibina oleh Disperindag Kabupaten Cianjur dan CV.  Pure Cianjur 

merupakan badan usaha milik perseorangan.

b. Selanjutnya Bupati Cianjur juga memberikan masukan agar Koperasi Sukamulya 

diganti namanya menjadi Koperasi Cianjur Jago yang nantinya akan memiliki hak 

atas pengguna merek komersial beras dengan merek Pandanwangi Cianjur Jago.

c. Sebagai wujud dari branding kemasan, pihak MP3C memberi masukan agar 

dalam desain kemasan juga mencantumkan logo Beras Pandanwangi Cianjur 

yang sudah memiliki sertifikat lndikasi Geografis (IG) dan logo Hak Kekayaan 

lntelektual (HKI).

Terkait dengan hal di atas, tenaga ahli mengusulkan untuk memprioritaskan 

fasilitasi program pengembangan merek dan desain kemasan terhadap Koperasi 

Sukamulya namun tetap menggunakan nama Koperasi Sukamulya mengingat proses 

pergantian nama membutuhkan waktu yang cukup panjang dari segi legalitas dan 

administrasinya sementara ditargetkan produk-produk desain kemasan baru dari 

Koperasi Sukamulya dapat tampil pada TEI 2016.  Namun apabila nantinya Bupati 

Cianjur tetap mengharapkan pergantian nama Koperasi Sukamulya menjadi Koperasi 

Cianjur Jago, maka dengan pertimbangan keterbatasan waktu fasilitasi dimaksud 

dialihkan untuk Koperasi Niaga Mukti ataupun CV. Pure Cianjur. 

Selain itu mempertimbangkan masukan dari Bupati Cianjur mengenai usulan 

penamaan merek Pandanwangi  Cianjur Jago, tenaga ahli berpendapat bahwa merek 

Pandanwangi Cianjur  Jago tidak dapat dijadikan merek komersial karena mengandung 

kata “Cianjur” yang merupakan indikasi geografis. Hal ini mempertimbangkan UU 

Merek Tahun 2001 yang memiliki beberapa prasyarat untuk sebuah merek tidak 

boleh didaftarkan di HKI adalah :

•	 [Poin 5] “sesuatu merek tidak dapat didaftarkan apabila menerangkan barang 

atau jasa itu sendiri (Contoh: Apple tidak bisa didaftarkan sebagai merek buah-

buahan namun dapat didaftarkan sebagai merek produk elektronik)”

•	 [Poin 8] “Sesuatu merek juga ditolak oleh Ditjen HKI jika merek yang didaftarkan 

mempunyai persamaan baik keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi 

geografis yang sudah dikenal (Contoh: Kintamani tidak boleh didaftarkan sebagai 

merek untuk kopi)”.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dapat disampaikan beberapa alternatif strategi 

pengembangan merek untuk Koperasi Sukamulya, yaitu :
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a)    Strategi Branding  beras Pandanwangi Cianjur

•	 Positioning

Beras Pandanwangi yang merupakan beras asli Kabupaten Cianjur yang 

hanya dapat ditanam di 7 kecamatan ini harus diposisikan di benak 

konsumen sebagai beras ikonik/ khas yang memiliki rasa yang istimewa. 

Untuk konsumen dari kalangan menengah dan menengah ke atas yang 

ingin merasakan salah satu beras terbaik, beras pandanwangi sudah dapat 

dinikmati di rumah masing-masing. Namun, untuk pengalaman menikmati 

nasi pandanwangi yang asli, konsumen diajak untuk berkunjung ke 

Kabupaten Cianjur dan merasakan cara menyajikan nasi pandanwangi ini 

mulai dari cara menanam sampai dengan lauk yang dimakan bersama nasi 

pandanwangi. Itulah The Cianjur Way! Preserving the Real Taste of Indonesia 

Rice.

•	 Differentiation

Untuk membedakan merek beras pandanwangi dari beras-beras lainnya, ada 

dua poin utama yang dapat diangkat:

a. Produk beras pandanwangi yang natural, harum aroma pandan, dan 

pulen;

b. Melestarikan kualitas beras pandanwangi dengan teknik dan metode 

yang masih orisinil.

b)   Rekomendasi Penamaan Merek Komersial Beras Pandanwangi Cianjur

Dari positioning dan differentiation yang sudah disusun untuk beras pandanwangi 

ditambah dengan aspek legalitas yang dipersyaratkan oleh Ditjen HKI, tenaga 

ahli mengusulkan beberapa rekomendasi untuk penamaan merek komersial 

beras pandanwangi Cianjur beserta produsen yang dipilih :

•	 [Alternatif 1]

Alternatif ini memiliki beberapa kelebihan:

a. Merek komersial dapat segera didaftarkan di HKI;

b. Kebutuhan pameran produk dengan kemasan baru dan logo baru dapat 

segera dieksekusi;

c. Merek komersial melambangkan hewan khas Cianjur, yaitu ayam jago/

ayam palung;

d. Sudah sesuai dengan visi dan arahan Bupati Kabupaten Cianjur.

Kelemahan alternatif ini antara lain :

a. Kata ‘Jago’ sangat erat dengan merek komersial beras cap ayam Jago;

b. Belum tentu kata ‘Pandanwangi” dapat dipakai sebagai nama merek 

komersial dan lolos pendaftaran HKI di Ditjen HKI.
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•	 [Alternatif 2]

Kelebihan dari alternatif ini adalah :

a. Merek komersial dapat segera didaftarkan di HKI;

b. Kebutuhan pameran produk dengan kemasan baru dan logo baru dapat 

segera dieksekusi;

c. Merek komersial melambangkan tiga pilar utama beras pandanwangi 

Cianjur yaitu: putih produknya, pulen rasanya dan orisinal tekniknya.

d. Tiga pandan juga berarti tiga teknik orisinil yang digunakan untuk 

menghasilkan beras pandanwangi, yakni pra-penanaman, penanaman, 

dan pasca-penanaman.
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Asian Trade Promotion Forum (ATPF) yang didirikan pada tahun 1987 merupakan 

pertemuan tahunan Trade Promotion Organization (TPO) di wilayah Asia dan Australia, 

dan saat ini memiliki 24 anggota. Tujuan dari ATPF adalah untuk meningkatkan 

perdagangan di kawasan Asia dan Australia melalui pertukaran informasi, pelaksanaan 

proyek-proyek. Kerja sama, dan penguatan jejaring kemitraan antar anggota TPO. 

Setiap tahun, Chief Executive Officer (CEO) dari masing-masing anggota TPO ATPF 

bertemu untuk membahas program promosi perdagangan internasional dan hal-hal 

terkait lainnya termasuk hasil dari joint projects dan rencana kerja sama ke depan. 

Pertemuan diatur dan direncanakan (termasuk pemilihan tempat, tanggal, agenda, 

dll) dengan negara tuan rumah yang selalu berganti setiap tahunnya.

Ditjen PEN selaku Trade Promotion Office (TPO) lndonesia setiap tahun hadir dalam 

pertemuan ATPF Working Level Meeting (WLM) dan CEO Meeting. Pada tahun ini, CEO 

Meeting ATPF ke-29 yang akan diselenggarakan pada tanggal 24-26 September 2016 

di Hotel Pearl Continental, Lahore, Pakistan. Adapun agenda pembahasan dalam 

pertemuan ATPF CEO Meeting ke-29 adalah mengenai:

a. Laporan pelaksanaan The 25th Working Level Meeting Asian Trade Promotion 

Forum (ATPF),

b. Laporan Pelaksanaan ATPF Exhibition lndustry Committee,

c. Persiapan penyelenggaraan the 30th ATPF CEO Meeting tahun 2017,

d. Presentasi dari Anggota ATPF

Menindaklanjuti penunjukan Ditjen PEN sebagai Focal Point Early Outcomes di bidang 

fashion dan jewelry design dalam rangka Indonesia - Australia Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (IA - CEPA), pada tanggal 16 Agustus 2016, Ditjen 

PEN melakukan rapat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Early 

Outcomes di bidang fashion dan jewelry design yang diusulkan. Rapat dipimpin oleh 

Plt. Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor dan dihadiri oleh perwakilan Ditjen 

PPI selaku focal point lndonesia pada IA-CEPA, perwakilan dari Pusat Penanganan lsu 

Strategis Setjen Kemendag, perwakilan dari Dit. Pengembangan Produk Ekspor, Dit. 

Pengembangan Promosi dan Citra, dan Sekretariat Ditjen PEN. 

Pada kesempatan tersebut, Kasubdit Asia Tenggara dan Pasifik Ditjen PPI 

menyampaikan beberapa informasi, sebagai berikut:

a. IA-CEPA dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari ASEAN-Australia-

New Zealand Free Trade Agreement (AANZ FTA) suatu kerjasama perdagangan 

bebas regional yang telah lebih dulu dibentuk. Perundingan pertama IA-CEPA telah 

dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 September 2012 di Jakarta dan dilanjutkan 

dengan perundingan kedua pada bulan Juli 2013 di Australia. Sejak tahun 2013 

perundingan IA-CEPA sempat terhenti hingga tahun 2015;

b. Pada  tanggal  16 Maret 2016,  telah dilakukan pertemuan bilateral antara Menteri 

Perdagangan Rl dengan Menteri Perdagangan dan lnvestasi Australia dengan 

menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:

•	 Melakukan re-aktivasi Perundingan IA-CEPA;

•	 Adanya early outcomes, yaitu kerjasama yang sifatnya dapat segera 

diimplementasikan tanpa menunggu penyelesaian perundingan IA-CEPA;

Persiapan “The 

29th Asian Trade 

Promotion Forum 

(ATPF) CEO Meeting”

1.2 Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Rapat Penunjukan 

Ditjen PEN Sebagai 

Focal Point Early 

Outcomes di Bidang 

Fashion dan Jewelry 

Design Dalam Rangka 

IA-CEPA
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•	 lndonesia dan Australia berkomitmen untuk dapat menyelesaikan 

perundingan IA-CEPA dalam waktu 18 bulan sejak kesepakatan dibuat atau 

pada akhir bulan November 2017;

c. Perundingan IA-CEPA ke-3 telah dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Mei 2016 di 

Yogyakarta dengan agenda Early Outcomes, Trade in Services, lnvestment, 

E-Commerce, Competition Policy, lnstitution and Framework Provisions.  

Sedangkan Perundingan lA-CEPA ke-4 dilaksanakan pada tanggal 23-26 Agustus 

2016 di Sydney, Australia;

Salah satu Early Outcomes yang diusulkan adalah kerjasama di bidang fashion 

and jewelry design dan Ditjen PEN ditunjuk sebagai focal point kerjasama setelah 

sebelumnya terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya. Dengan pertimbangan bahwa 

kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari Ditjen PEN sehingga 

diharapkan implementasi yang dilakukan dapat lebih optimal;

a. Dalam kesempatan pertemuan bilateral tersebut, Menteri Perdagangan RI juga 

menyampaikan harapannya agar pelaku usaha lndonesia dapat berpartisipasi 

dalam Melbourne Festival Week, Australia Festival Week, serta mendapatkan 

pelatihan mengenai desain fesyen dan perhiasan dari pihak Australia;

b. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Perdagangan Austraria menyampaikan 

dukungannya dan melalui Australia Awards telah mengirimkan proposal  Indonesia 

Short Term Award mengenai lnternational Business Readiness - Jewellery Design 

yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, maka Ditjen PEN mengundang 

perwakilan Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk melakukan pertemuan yang 

dilaksanakan pada tanggar 18 Agustus 2016 di Kemendag yang dihadiri oleh, Ms. 

Negah Rahmani (Sekretaris Dua Bidang Ekonomi) dan Ms. Henni Arup (Perwakilan 

dari Department of Foreign Affair and Trade Australia). Perwakilan Kedubes Australia 

pada kesempatan tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kegiatan early outcomes di bidang fashion and jewelry design merupakan tindak 

lanjut dari pertemuan kedua Menteri bidang perdagangan, oleh karena itu, pihak 

Australia segera mengimplementasikan program dimaksud, meskipun tanpa 

payung hukum (dokumen tertulis);

b. Program di bidang fashion telah dilaksanakan oleh pihak Australia yang 

anggarannya disediakan oleh pemerintah Australia dan pembahasan telah 

dilakukan bersama dengan  pihak Femina Group (Jakarta Fashion Week);

c. Pihak Australia telah mempublikasikan Australia Award untuk lndonesia 

mengenai lnternational Business Readiness - Jewerry Design dalam bentuk short 

course selama 2 minggu untuk 25 (dua puluh lima) peserta;

d. Kegiatan early outcomes di bidang fashion and jewelry design selama ini telah 

berjalan tanpa melibatkan Ditjen PEN.

Ditjen PEN mengusulkan kepada pihak Kedutaan Besar Australia di Jakarta adanya 

kegiatan baru dalam bidang pengembangan produk fashion and jewelry design, 

yaitu:
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a. Export Coaching Program, kegiatan pendampingan bagi para peraku usaha UKM/

designer lndonesia di bidang fashion and jewelry agar menghasikan produk yang 

sesuai dengan selera pasar Australia dan pasar global sehingga ke depannya 

mampu berdiri sendiri untuk menembus pasar global.  Skema kegiatan yang 

akan dilakukan dalam export coaching program sebagai berikut:

•	 Export Marketing/Business Plan

•	 Technical Assistance Mission (tenaga ahli mengunjungi perusahaan peserta 

coaching program yang telah terpilih untuk memberikan bimbingan serta 

review perkembangan produk, positioning, costing, and pricing); 

•	 Workshop;

•	 Business Matching;

•	 Trade Fair Participation.

b. Young designer coaching program, dimana fashion designer pemula mendapatkan 

pendampingan dan pelatihan untuk dapat memulai bisnis (start-up business), 

hingga siap masuk ke pasar fesyen internasional. Skema kegiatan yang akan 

dilakukan dalam export coaching program sebagai berikut:

•	 Penyusunan business plan dan marketing plan;

•	 Technical Assistance Mission (tenaga ahli mengunjungi perusahaan peserta 

coaching program yang telah terpilih untuk memberikan bimbingan serta 

review perkembangan produk, positioning, costing, and pricing);

•	 Workshop;

•	 Competition;

•	 Business Matching;

•	 Trade Fair Participation.

c. Bantuan penyediaan peralatan produksi terkait standardisasi ukuran produk (S, 

M, L, XL, etc)

d. Pengiriman tenaga ahli di bidang desain fesyen dan desain perhiasan setiap 

3 (tiga) bulan 1 (satu) kali untuk mengadakan workshop di Indonesia Design 

Development centre (IDDC);

e. Pelatihan pembuatan kancing baju dan resleting bertaraf standar internasional; 

f. Pengiriman tenaga ahli/narasumber pada seminar adaptasi produk jewelry yang 

akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 Oktober 2016 di Surabaya, Jawa Timur;

g. Capacity building kepada pegawai Ditjen PEN dalam pengembangan branding 

strategy dan penyusunan business plan di bidang fashion and jewelry design.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 di Hotel Grand Abadi Jambi yang 

dipimpin oleh Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Ditjen PPI dan dihadiri oleh 

perwakilan dari K/L terkait lainnya. Rapat dilaksanakan dengan maksud dan tujuan 

untuk mendapatkan masukan dari para peserta terkait penyusunan naskah kerja 

sama IEU-CEPA di bidang Trade in Service guna mendapatkan manfaat yang sebesar-

besarnya dari kerjasama dimaksud untuk kepentingan Indonesia. 

PGD Pembahasan 

MNP pada IEU - CEPA
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Pada rapat disampaikan bahwa EU menargetkan beberapa sektor jasa di Indonesia 

antara lain: jasa logistik, jasa distribusi, farmasi, alkohol, mobil, kosmetik, pertanian, 

dan holtikultura. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor andalan EU. Pihak Indonesia 

fokus pada sektor business visitors, intra corporate transferees technicians, installers 

dan independent professionals mengingat Indonesia memiliki banyak tenaga semi 

skilled dan high skilled.

Disampaikan pula bahwa sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan legal 

drafting MoU dengan EU, Indonesia harus mempertimbangkan isi dari Lisbon Treaty 

agar perjanjian tersebut tidak merugikan di masa depan. Dalam penyusunan scoping 

paper didapatkan masukan bahwa kerja sama ini harus sesuai dengan prinsip yang 

disepakati dalam Article V, GATS, World Trade Organization (WTO): single marketing 

principle dan kerjasama ini harus terhubung dengan kerja sama ekonomi Indonesia 

dengan anggota EU lainnya.

Mengingat pentingnya optimalisasi mode 4 dalam kesepakatan ini dan demi 

menyusun teks Moving of Natural Persons (MNP) yang memadai dibutuhkan komitmen 

semua pihak, terutama terkait perkembangan jasa serta kerjasama ekonomi dengan 

penguatan kapasitas (capacity building). Hal tersebut juga untuk mendukung 

penetapan target yang ingin dicapai dari kerjasama dimaksud agar program yang 

disusun lebih jelas dan terarah.

Dalam penyusunan artikel MNP IEU-CEPA, Indonesia dapat mempelajari nota 

kesepahaman yang sama yang telah dilakukan oleh EU dengan mitra lainnya. Selain 

itu, Indonesia juga dapat membandingkan dengan kerjasama yang lain seperti 

Indonesian–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan European Union-Viet 

Nam Free Trade Agreement (EUV-FTA) untuk memperkuat posisi runding Indonesia.
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1.3.1. Kegiatan Luar Negeri

SPOGA 2016 merupakan salah satu pameran dagang tahunan terbesar di Eropa 

yang menampilkan produk outdoor furniture dan akan dilaksanakan pada tanggal 

3-6 September 2016 di Cologne Exhibition Center, Koln, Jerman. SPOGA 2016 

direncanakan akan diikuti oleh 2.000 exhibitors dari 60 negara serta dikunjungi 

sekitar 40 ribu potential buyers dari seluruh dunia terutama Uni Eropa. 

Keikutsertaan Indonesia dalam pameran SPOGA 2016 sangat penting untuk 

meningkatkan nilai ekspor furnitur. Pasalnya selama periode Januari–Mei 2016 

total ekspor furnitur Indonesia baru mencapai USD 716,7 juta, atau turun 5,9 % 

dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 758,7 juta. Selain 

itu, keputusan Inggris untuk berpisah dari Uni Eropa (Brexit) dapat berimbas negatif, 

mengingat Inggris merupakan negara tujuan ekspor furnitur terbesar Indonesia di 

pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, produsen furnitur di dalam negeri harus mampu 

meningkatkan daya saing dan menambah pasar di negara-negara Eropa lainnya.

Ditjen PEN, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, dan Indonesia 

Trade Promotion Center (ITPC) di Hamburg bekerjasama dengan Switzerland 

Global Enterprise (SGE) melalui Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) akan 

memfasilitasi 14 pelaku usaha furnitur pada SPOGA 2016 di Indonesia Country 

Pavilion, dan secara bersamaan menyediakan coaching program kepada peserta 

pada 3 September 2016. Para pelaku usaha tersebut terdiri dari 10 peserta dan 4 

alumni, yang partisipasinya dalam SPOGA sudah memasuki tahun kedua dan ketiga. 

Perusahaan outdoor furniture yang telah dipilih dan lulus seleksi yang dilakukan oleh 

pihak SIPPO terdiri dari:

•	 10 peserta, yaitu PT Aquila Java Natura (Aquiva Gallery), Bagaskara Galih Perkasa, 

CV. Dijawa Abadi, PT. Dewi Kranji Nusacitratama, PT. Koloni Timur (East Colonial), 

PT. Equator Jingga, Green Riverina, lndah Desain lndonesia, PT. Kernel lndonesia 

Potential, Ribka Furniture.

•	 4 Alumni, yaitu Ergo Casual, Casa Java Furniture, Khavindo Mebel lndonesia, 

TEAK123.

Berdasarkan Service Agreement antara Ditjen PEN dan SIPPO, maka kedua pihak 

berkontribusi dan berpartisipasi aktif pada pameran SPOGA 2015. Luas lahan yang 

akan  digunakan oleh 10 peserta dari lndonesia, yang merupakan para eksportir yang 

bergerak di bidang Outdoor Furniture, adalah 238 m2, dengan rincian:

•	 Kontribusi DJ PEN sebesar €  54.377,23  yang digunakan untuk menyewa desain 

konstruksi.

•	 Kontribusi SIPPO sebesar € 61.330,75 yang digunakan untuk menyewa 

lahan, desain konstruksi, akomodasi hotel, marketing campaign, Konsultan 

lnternasional, dan workshop.

Atase Perdagangan (Atdag) pada KBRI di Berlin, ITPC di Hamburg dan SIPPO akan 

berkontribusi dan berpartisipasi aktif untuk memfasilitasi 4 alumni yang akan 

memanfaatkan lahan seluas 91 m2, dengan rincian:

Persiapan 

Partisipasi Pada 

Pameran SPOGA 

2016

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia
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•	 Atdag di Berlin dan ITPC di Hamburg mendanai penyewaan lahan, masing-masing 

49 m2 dan 42 m2, serta biaya-biaya lainnya.

•	 ITPC di Hamburg dan SIPPO mendanai desain konstruksi stan.

Dalam pameran SPOGA 2016, SIPPO akan mengadakan one-on-one business meeting 

untuk mempertemukan para peserta pameran dengan potential buyer dari Jerman, 

serta mengundang calon buyers untuk menghadiri Indonesian Pavillon melalui 

aktivitas promosi seperti penyebaran brosur, promosi melalui media cetak dan media 

on-line. ITPC Hamburg juga telah mengundang 546 calon buyers furniture outdoor 

and lndoor untuk menghadiri lndonesian Pavilion. Pihak SIPPO telah memilih lnter-

STAND-ART Werbe - und MESSEBAU GmbH sebagai kontraktor untuk menyampaikan 

special design, yang akan mengusung tema “Trade with Remarkable Indonesia”.

Seluruh peserta memakai jasa freight forwarder, PT. Sumber Mitra Samudera (PT. 

SMS), untuk pengiriman produk mebel yang akan dipamerkan di SPOGA. Pemuatan 

barang telah dilakukan pada tanggal 14 Juli 2016 agar barang pameran sampai di 

tempat tanggal 2 September, waktu setempat. Barang-barang tersebut akan berada 

di stan paling lambat pada hari Sabtu, 3 September, pukul 8 pagi waktu setempat. 

Sebagian besar peserta telah memperoleh visa. SIPPO menyediakan akomodasi 

hotel untuk peserta di Hotet Boulevard, Cologne Hansaring 14 D-50670 Cologne, 

Germany, untuk menginap selama 5 (lima) hari, tanggal 2-7 September 2016. Setiap 

peserta akan diwakili oleh maksimal 2 orang dari masing-masing perusahaan. Para 

peserta direncanakan tiba di Koln, Jerman pada tanggal 2 September 2016, dan 

akan mengikuti trade fair preparation workshop serta melakukan assembling display 

produk sesuai arahan SIPPO international consultants pada tanggal 3 September 

2016.

Materi promosi keikutsertaan lndonesia pada pameran SPOGA telah disebarluaskan 

dengan menggunakan sarana Facebook Ad, konten Facebook, dan marketing e-mail. 

Brosur lndonesian Country Pavilion sudah dicetak untuk disebarluaskan selama 

pameran berlangsung. Perwakilan Ditjen PEN akan membawa brosur dan flash disk 

berisi penjelasan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam bentuk film guna 

mendukung promosi kualitas mebel lndonesia yung ramah lingkungan, sesuai 

dengan permintaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Partisipasi lndonesia pada pameran SPOGA tahun lalu, tanggal 30 Agustus - 1 

September 2015, telah menghasilkan transaksi dagang sebesar US$ 3.203.750 

dengan jumlah Inquiries sebesar 610 dari i4 pelaku usaha yang terdiri dari 4 alumni 

dan 10 peserta. Dari 14 peserta SPOGA 2016, hanya 2 peserta yang belum pernah 

mengikuti Trade Expo lndonesia (TEI), yaitu Ribka Furniture dan PT. Dewi Kranji 

Nusacitratama (DKNC). Semua peserta telah diundang untuk berpartisipasi dalam TEI 

tahun 2016. 
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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 Agustus 2016, dengan rincian sebagai 

berikut:

1.   Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada 

bulan Agustus 2016 berjumlah 80 (delapan puluh) permintaan melalui CSC, 

diantaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 22 (dua 

puluh dua) permintaan, berdasarkan pengiriman e-mail kepada CSC maupun 

brafaks berjumlah 58 (lima puluh delapan) permintaan. Diantara e-mail/brafaks 

tersebut, sebanyak 12 (dua belas) permintaan berasal dari dalam negeri dan 

sebanyak 46 (empat puluh enam) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun 

permintaan hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut 

berasal dari 18 (delapan belas) negara, yaitu: Australia, Kanada, Chili, Hongkong, 

Taiwan, Ukraina, Inggris, Argentina, Mesir, Perancis, Jerman, Hungaria, Iran, 

Jepang, Malaysia, Meksiko, Singapura, Amerika.

Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk mendapatkan kontak 

dengan produsen/eksportir Indonesia dalam rangka mengimpor produk-produk 

dari Indonesia. Adapun produk-produk dan informasi yang diminati oleh calon 

pembeli dari mancanegara adalah agriculture product, animal feed, chemical, 

cosmetics, electric & electronics product, fishery, furniture, home decoration, 

households, jewellery, machinery, mining, processed food & beverages, yarn, 

textile & textile products. 

Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri berasal dari kalangan eksportir 

Indonesia yang membutuhkan informasi  importir/buyer luar negeri dalam rangka 

mempromosikan produk dan juga melakukan konsultasi bisnis, di samping itu 

juga telah diberikan informasi mengenai cara menjadi anggota Membership 

Service di CSC. 

2.   Pengunjung Customer Service Centre (CSC)

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Agustus 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) 

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 

Agustus 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan. Pengunjung CSC 

membutuhkan informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk dapat 

Pelayanan Customer 

Service Centre 

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor
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berpartisipasi di ruang CSC Kementerian Perdagangan, serta informasi 

daftar importir maupun data statistik. Selain pemintaaan informasi di atas, 

sebagian pengunjung juga ingin mengetahui informasi tentang Membership 

Services.

B.   Permanent Trade Display (PTD)

Pada periode Agustus 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer (PTD) 

sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perusahaan. Terkait dengan kelengkapan 

dokumen, sebagian peserta PTD yang men-display di ruang CSC Kementerian 

Perdagangan telah melengkapi salinan SNI/BPOM, sedangkan yang lainnya 

sedang dalam tahap tindak lanjut pengadaannya dan dikomunikasikan dengan 

masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan dokumen tersebut merupakan 

tindak lanjut atas instruksi pimpinan bahwa perusahaan yang men-display 

produk di ruang CSC Kementerian Perdagangan harus menyertakan salinan SPPT 

SNI atau sertifikat dari BPOM. 

Untuk Tahun Anggaran 2016 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 

(PPEI) telah merencanakan kegiatan diklat ekspor sebanyak 122 (seratus dua puluh 

dua) angkatan dengan target peserta sebanyak 3.620 (tiga ribu enam ratus dua puluh) 

orang yang terbagi pelaksanaannya di pusat (Jakarta) sebanyak 44 (empat puluh 

empat) angkatan dan di daerah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan). Selama Bulan 

Agustus 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 13 (tiga belas) angkatan pelatihan 

di mana 6 (enam) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta sedangkan sisanya 

dilaksanakan di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 378 orang dengan 

rincian sebagai berikut:

a. Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi di Jakarta, 2 s.d. 10 Agustus 2016. 

Pelatihan ini diikuti oleh 28 orang peserta.

b. Prosedur Ekspor di Jakarta, 9 s.d. 11 Agustus 2016. Pelatihan ini diikuti oleh 20 

orang peserta.

c. Prosedur Impor di Jakarta, 9 s.d. 12 Agustus 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 15 

orang peserta.

d. Prosedur Ekspor Plus Simulasi di Jakarta, 2 s.d. 4 Agustus 2016. Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Esa Unggu 

(UEU) dan diikuti oleh 47 orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di 

lingkungan UEU.

e. Prosedur Ekspor Plus Simulasi di Jakarta, 23 s.d. 25 Agustus 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Esa Unggu 

(UEU) dan diikuti oleh 48 orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di 

lingkungan UEU.

f. Akses dan Survei Pasar Ekspor Melalui Internet di Jakarta, 23 s.d. 25 Agustus 

2016. Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang peserta.

g. Tren Desain Garmen untuk Ekspor di Makassar, 2 s.d. 4 Agustus 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan BP3ED Makassar dan 

diikuti oleh 30 orang peserta.

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Penyelenggaraan 

Program Pelatihan
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h. Market Research for Export di Semarang, 24 s.d. 26 Agustus 2016. Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan KADIN Provinsi Jawa Tengah 

dan diikuti oleh 30 orang peserta.

i. Prosedur Ekspor di Pangkal Pinang, 30 Agustus s.d. 1 September 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antar PPEI dengan Disperindag Provinsi 

Bangka Belitung dan diikuti oleh 30 orang peserta.

j. Bagaimana Memulai Ekspor di Banda Aceh, 23 s.d. 25 Agustus 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dan diikuti oleh 30 orang peserta.

k. Training of Exporters (TOX) Lanjutan di Mataram, 18 s.d. 19 Agustus 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan P3ED Mataram 

dan diikuti oleh 20 orang peserta.

l. Pengembangan Produk Handicraft untuk Pasar Ekspor di Gorontalo, 9 s.d. 11 

Agustus 2016. Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan 

Disperindag Provinsi Gorontalo.

m. Korespondensi, Negosiasi dan Kontrak Penjualan Ekspor di Makassar, 23 s.d. 25 

Agustus 2016. Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan 

BP3ED Makassar dan diikuti oleh 30 orang peserta. 
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPEI berupaya menjalin kerjasama 

dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan untuk memperluas dampak 

positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI. Beberapa kegiatan 

kerjasama yang telah dijalankan oleh PPEI selama bulan Agustus 2016 antara lain:

a. Pada tanggal 1 Agustus 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

guna membahas rencana kerjasama pelatihan “Prosedur Ekspor” yang akan 

diselenggarakan di Aceh pada tanggal 23 s.d. 25 Agustus 2016.

b. Pada tanggal 2 Agustus 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Kabupaten Lamongan guna 

membahas rencana kerjasama pelatihan untuk Tahun Anggaran 2017.

c. Pada tanggal 9 Agustus 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Bangka Belitung guna 

membahas rencana kerjasama pelatihan “Prosedur Ekspor” yang akan 

diselenggarakan di Pangkal Pinang pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 

2016.

d. Pada tanggal 10 Agustus 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Kalimantan Timur guna 

membahas rencana kerjasama pelatihan yang akan diselenggarakan pada Tahun 

Anggaran 2017.

e. Pada tanggal 10 Agustus 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Papua Barat guna membahas 

rencana kerjasama pelatihan “Prosedur Ekspor” yang akan diselenggarakan di 

Manokwari pada tanggal 6 s.d. 8 September 2016.

f. Pada tanggal 11 Agustus 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan UKM dari Spirit of Carnaval Solo guna membahas 

peluang kerjasama pelatihan di antara kedua pihak.

g. Pada tanggal 11 Agustus 2016 Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan 

dengan perwakilan JICA guna membahas persiapan pelaksanaan kegiatan 

“Facilitating Trade and Investment for African Countries through Regional 

Economic Cooperation” yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 18 

s.d. 24 September 2016.

Promosi dan 

Kerjasama
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h. Pada tanggal 19 Agustus 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan PT. Surveyor Indonesia guna membahas peluang 

kerjasama pelatihan di antara kedua pihak.

i. Pada tanggal 25 s.d. 28 Agustus 2016 PPEI berpartisipasi dalam kegiatan pameran 

Mutumanikam yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam 

kegiatan tersebut booth PPEI melakukan distribusi informasi mengenai kegiatan 

pelatihan ekspor yang diselenggarakan oleh PPEI kepada para pengunjung dan 

peserta pameran.

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 

selama bulan Juli 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut:

a. Pada tanggal 4 Agustus 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan makalah standar untuk materi “Identifikasi Potensi Pasar Ekspor” 

dengan menghadirkan Sdr. Laily Suharlina Mahalli (praktisi) dan Sdri. Lestari 

(praktisi) sebagai narasumber.

b. Pada tanggal 11 Agustus 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan makalah standar untuk topik “Identifikasi Potensi Internal” dengan 

menghadirkan Sdr. Calex Supriyatno (praktisi) dan Sdri. Siti Sundari Pulungan 

(praktisi) sebagai narasumber.

c. Pada tanggal 23 Agustus 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat presentasi 

calon fasilitator baru untuk materi “Pengalaman Ekspor” dengan menghadirkan 

Sdr. Budi Mulyono Widyatmadja (praktisi produk makanan) dan Sdr. Noro Ardanto 

(praktisi produk handicraft) sebagai narasumber.

a. Pada tanggal 5 Agustus 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

guna meninjau penyelenggaraan pelatihan-pelatihan berikut:

•	 “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 26 s.d. 28 Juli 2016).

•	 “Bagaimana Memulai Ekspor” (Mataram, 26 s.d. 28 Juli 2016).

•	 “Strategi Pengembangan Usaha” (Lampung, 27 s.d. 29 Juli 2016).

•	 “Training of Exporters (TOX) Lanjutan” (Surabaya, 27 s.d. 28 Juli 2016).

b. Pada tanggal 10 Agustus 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna 

membahas persiapan penyelenggaraan Trade, Tourism and Investment (TTI) 

Forum yang merupakan bagian dari Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2016.

c. Pada tanggal 12 Agustus 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat internal 

guna membahas persiapan pelaksanaan TTI Forum Tahun 2016.

d. Pada tanggal 23 Agustus 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

guna meninjau penyelenggaraan pelatihan-pelatihan berikut:

•	 “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 2 s.d. 10 Agustus 2016).

•	 “Prosedur Impor” (Jakarta, 9 s.d. 11 Agustus 2016).

•	 “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 9 s.d. 11 Agustus 2016).

e. Pada tanggal 30 Agustus 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat internal 

guna membahas persiapan pelaksanaan TTI Forum yang merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia Tahun 2016.

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Silabus 

Kegiatan Lain
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Kunjungan Kerja 

Dirjen PEN ke 

Jambi

Upaya Pengembangan Produk Ekspor oleh Ditjen PEN

a)    Adaptasi Produk Specialty Coffee

Saat ini dunia perkopian telah memulai babak baru yang mengutamakan kualitas 

melalui kategori specialty coffee,  yaitu  sebutan umum untuk kopi “gourmet“ 

atau “premium“  dengan grade 80 atau lebih yang menunjukkan kualitas dari 

sisi rasa maupun bentuk. Hampir seluruh cafe dan coffee shop di dunia kini 

menyajikan specialty coffe. Ekspor specialty coffee lndonesia juga semakin 

meningkat, dimana Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki peluang 

besar berkat Kopi Liberika Tungkal Jambi yang telah terdaftar sebagai produk 

lndikasi Geografis (IG).

Sehubungan hal ini, Ditjen PEN menyelenggarakan kegiatan Adaptasi Produk 

Specialty Coffee pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 2016 di Kab. Tanjung Labung Barat, 

Jambi. Kegiatan yang terdiri dari seminar dan kunjungan ke beberapa perusahaan 

atau Poktan (Kelompok Tani) ini bertujuan untuk memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada para pelaku usaha agar terus berupaya menciptakan inovasi 

dan kreativitas dalam menjawab tantangan dan peluang pasar internasional yang 

terbuka lebar.

b)   Fasilitasi Pendampingan Desainer (Designer Dispatch Service)

Melalui kegiatan Fasilitasi Pendampingan Desainer atau Designer Dispatch 

Service (DDS), Ditjen PEN memfasilitasi UKM dengan desainer produk untuk 

berkolaborasi dalam menciptakan produk-produk ekspor baru. Desainer maupun 

pelaku usaha yang mengikuti kegiatan DDS dipilih melalui proses seleksi/kurasi. 

DDS dilaksanakan dalam tiga tahap, di mana seluruh pihak (DJPEN, Desainer 

dan UKIM), terikat dalam skema kerjasama melalui surat perjanjian tertulis yang 

dibubuhi materai. Produk-produk yang dihasilkan melalui kegiatan DDS akan 

dipamerkan dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI). Pada Tahun Anggaran 2016 

ini, pelaku usaha Jambi yang berpartisipasi pada program DDS adalah Batik Dua 

Putri, Rumah Batik & Tenun Vinto, Cik Mia songket dan Susi Songket. Berkat 

program DDS, Rumah Batik & Tenun Vinto juga termotivasi untuk menghasilkan 

produk baby box dan telah berhasil menerima order sebanyak 500 piece per 

bulan oleh buyer dari Kyoto, Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, Bpk. Vinto 

selaku pimpinan perusahaan, mengharapkan adanya pendampingan dari DJPEN 

terkait prosedur ekspor dan standardisasi produk.

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan kinerja ekspor daerah, Dirjen PEN 

mengadakan kunjungan kerja ke Jambi yang diawali dengan audiensi bersama 

Kadisperindag Prov Jambi, dan beberapa pelaku usaha yang mengikuti program DDS 

2016. Pada kesempatan ini, Pemda setempat maupun pelaku usaha mengapresiasi 

dan sangat antusias dalam mengikuti program-program pengembangan produk 

ekspor oleh Ditjen PEN. Menanggapi respon positif tersebut, beberapa hal yang 

direkomendasikan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan ekspor mereka adalah:

a. Mengoptimalkan layanan Klinik Desain di Indonesia Design Development Centre 

(IDDC), yang merupakan wadah kolaborasi antara pelaku usaha dengan desainer 

1.6. Kegiatan Penunjang
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dalam menciptakan produk-produk ekspor berbasis desain kreatif dan inovatif. Di 

Klinik Desain, para pelaku usaha dapat mengadakan konsultasi dengan desainer 

produk yang bertugas. Melalui jasa konsultasi dimaksud, desainer produk akan 

memberi masukan mengenai tren desain produk yang sedang diminati di pasar 

dunia sekaligus memberikan rekomendasi pasar tujuan ekspor yang potensial.

b. Memanfaatkan keberadaan kantor-kantor perwakilan perdagangan Rl di luar 

negeri, yaitu Atase Perdagangan di 24 ibukota negara sahabat dan Indonesia 

Trade Promotion Centre (ITPC) di 19 kota dagang utama di dunia. Para pejabat 

perwakilan dimaksud dapat dihubungi untuk menyampaikan informasi terkait 

prosedur ekspor di negara akreditasi, serta produk dan desain apa yang sedang 

menjadi tren di pasar setempat.

c. Berpartisipasi pada pameran dagang terbesar di lndonesia, Trade Expo lndonesia 

(TEl) ke-31, pada tanggal 12-16 Oktober 2016 di JIExpo, Kemayoran. Terkait 

promosi pameran yang menempati area seluas 50.000 m2 ini, Ditjen PEN juga 

akan mengoptimalkan peranan Atase Perdagangan dan ITPC dalam menjaring 

buyer mancanegara untuk mengunjungi pameran TEI di Jakarta.

Dalam pameran TEI kali ini, Ditjen PEN mengagendakan suatu kegiatan khusus, yaitu 

Coffee Brewing, dalam rangka mempromosikan potensi ekspor kopi lokal. Kegiatan 

ini juga diadakan mengingat lndonesia memiliki 32 jenis specialty coffee yang telah 

diakui kualitasnya di dunia. Di samping itu, Coffee Brewing juga sebagai tindak lanjut 

dari kesusksesan yang diraih lndonesia pada Specialty Coffee Association of America 

(SCAA) Expo 2015, di Atlanta - AS, dimana lndonesia juga terpilih sebagai Portrait 

Country.

Sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di dunia dan dalam rangka 

menumbuhkan potensi ekspor kopi daerah, Disperindag prov Jambi berkomitmen 

untuk memfasilitasi beberapa pelaku usaha untuk dapat mengikuti pameran di Hall 

C, yang merupakan zona khusus produk makanan dan minuman olahan. Melalui 

partisipasi pada TEl, akan terbangun image Jambi sebagai penghasil kopi terbaik di 

dunia. Disperindag prov dan pelaku usaha dapat menempati booth dengan harga 

sewa terjangkau, berkat adanya subsidi dari Ditjen PEN.

Pada rangkaian kegiatan kunjungan kerja kali ini, Dirjen PEN juga bertandang ke 

beberapa sentra UKM di Jambi, diantaranya Cik Mia Songket dan Susi Songket. 

Menurut salah satu pimpinan UKM tersebut, tantangan perajin songket Jambi saat 

ini adalah untuk menciptakan motif-motif khas Jambi, yang membedakannya dengan 

songket Palembang. Untuk itu, sejumlah desainer dan pelaku usaha mengadakan 

studi literatur untuk menggali sejarah Jambi yang akan dituangkan menjadi motif khas 

kain Jambi. Tantangan lainnya adalah terkait pewarnaan kain, di mana penggunaan 

pewarna alam akan mempengaruhi kenaikan harga kain. Oleh karena itu, perajin 

diharapkan dapat berinovasi untuk mencari teknik pewarnaan lainnya dengan tetap 

mengedepankan keaslian kain lokal.
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Pembukaan Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional

Dalam kunjungan kerja kali ini, Dirjen PEN juga menghadiri undangan Sekjen 

Kemendag pada acara pembukaan pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk 

Dalam Negeri Regional, yang diadakan pada tanggal 4 Agustus 2016, bertempat 

di Lapangan Walikota Jambi. Pada kesempatan ini, Dirjen PEN sekaligus melakukan 

pengamatan produk-produk UKM yang dipamerkan. Bagi produk-produk lokal yang 

telah memenuhi standar dan kualitas ekspor, Dirjen PEN menawarkan pelaku usaha 

terkait untuk berpartisipasi pada pameran TEI di Jakarta.

Kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Ekspor Ditjen PEN tahun 2016 di kota 

Bandar Lampung diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Agustus 2016 bertempat 

di Ruang Minister, Hotel Novotel Lampung. Narasumber yang berpartisipasi pada 

kegiatan ini antara lain; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional yang menyampaikan paparan terkait program dan kegiatan pengembangan 

ekspor di tahun 2016; Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ir. Ferynia, 

yang menyampaikan paparan terkait peluang dan potensi produk ekspor Provinsi 

Lampung; Kepala Subdit. Amerika & Eropa - Ditjen PEN,  yang menyampaikan paparan 

terkait kegiatan Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor-Ditjen PEN; dan Project 

Manager TPSA Project, Said Fauzan Baabud, yang menyampaikan paparan terkait 

peluang ekspor produk kopi, apparel & alas kaki di pasar Amerika dan Kanada. Peserta 

yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 100 peserta yang berasal dari pengusaha 

setempat, asosiasi dan instansi terkait, akademisi dan praktisi, serta panitia pusat 

dan daerah. 

Pemaparan Program Pengembangan Ekspor Nasional

Pada paparannya, Sekretaris Ditjen PEN menyampaikan arah kebijakan pembangunan 

sektor perdagangan tahun 2015-2019, yaitu: 1). Mengamankan pangsa ekspor di 

pasar utama; 2). Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar utama; 3). Meningkatkan 

diversifikasi produk ekspor; 4). Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan 

daya saing produk nasional; 5). Meningkatkan kontribusi usaha dagang kecil 

menengah (UDKM); 6). Meningkatkan perlindungan konsumen; 7). Meningkatkan 

efesiensi Sistem Distribusi & Logistik; dan 8). Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha 

perdagangan.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Ditjen PEN juga menyampaikan strategi peningkatan 

ekspor yang ditempuh Ditjen PEN yaitu: 1). Pengembangan Negara Tujuan ke pasar-

pasar Ekspor Baru (di kawasan Asia Tenggara, Tengah & Selatan,  Afrika & Timur 

Tengah, dan Amerika Tengah & Selatan serta Menjaga nilal dan pangsa Ekspor di 

pasar-pasar utama, 2). Meningkatkan Nilai Tambah & Daya Saing dengan melakukan 

de-regulasi kebijakan, hilirisasi & diversifikasi serta pengembangan produk melalui 

pengembangan desain & peningkatan mutu, penciptaan jenis-jenis produk ekspor 

Sosialisasi 

Program 

Pengembangan 

Ekspor
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baru, serta peningkatan SDM ekspor; 3). Membuka, mempermudah & memperlancar 

Akses Pasar; dan 4). Penetrasi Pasar melalui Promosi dan Pemasaran.

Adapun program kegiatan Ditjen PEN sepanjang 2016 adalah: 1). Pengembangan SDM 

ekspor (diklat ekspor, coaching program, pengembangan kurikulum dan silabus); 2). 

Pengembangan informasi ekspor (Customer Service Center/CSC, permanent trade 

display, membership service & publikasi ekspor); 3). Pengembangan produk ekspor 

(Designer Dispatch Service (DDS) & adaptasi produk, rebranding UKM, fasilitasi 

HKI); 4). Pengembangan pasar ekspor (analisa pengembangan pasar tujuan ekspor, 

diseminasi informasi ekspor); 5). Promosi ekspor (partisipasi pameran dalam dan 

luar negeri misi dagang & misi pembelian (buying mission), pameran besar (CA Expo 

Nanning, SCAA, dan Cairo Int’l Fair), aktivasi nation branding, dan promosi Trade 

Expo Indonesia di luar negeri (Atdag, ITPC dan Konsul), dan penghargaan ekspor 

(Primaniyarta dan Primaduta award); 7). Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekspor 

Nasional (standardisasi pembentukan kantor promosi perdagangan Indonesia di luar 

negeri, pembukaan ITPC baru di negara potensial, penyusunan SOP penyelenggaraan 

& partisipasi pameran; 8). New initiatives (persiapan pembentukan Badan Promosi 

Nasional, pembentukan Pusat Pengembangan Desain Indonesia (Indonesia Design 

Development Center), pembukaan House of Indonesia, dan kegiatan promosi melalui 

digital marketing).

Pemaparan Potensi dan Peluang Produk Ekspor Lampung

Paparan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, lr. Ferynia, 

yang menyampaikan paparan terkait peluang dan potensi produk ekspor Provinsi 

Lampung; Pada paparannya, Beliau mengungkapkan beberapa kendala ekspor yang 

dihadapi para pelaku usaha setempat yaitu; 1). Kebutuhan akan pendampingan 

pemerintah diantaranya dalam berkomunikasi dengan para calon buyer, dimana 

banyak UKM terkendala bahasa. Selain itu, 2). Pelaku usaha setempat sering didapati 

banyak yang masih undername. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pemerintah 

juga menyampaikan harapannya yaitu agar pelaku usaha mau bekerja sama dalam 

memberikan informasi yang benar dan akurat baik mengenai profil ataupun 

data ekspornya, sehingga hal ini akan memudahkan Pemerintah misalnya dalam 

memberikan pelatihan-pelatihan ekspor di masa yang akan datang.

Pemaparan Program Kerjasama Pengembangan Ekspor

Paparan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Subdit. Amerika & 

Eropa - Ditjen PEN yang menyampaikan paparan terkait program kegiatan Direktorat 

Kerjasama Pengembangan Ekspor - Ditjen PEN. Disampaikan bahwa salah satu program 

kegiatan Ditjen PEN, yaitu penguatan kelembagaan ekspor melalul penjalinan kerja 

sama dengan berbagai organisasi/lembaga internasional serta Pemerintah Daerah 

dan instansi terkait di dalam negeri, merupakan salah satu tugas dan fungsi dari 

Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor - Ditien PEN. Penjalinan kerja Sama ini 

dilaksanakan dalam upaya mendapatkan informasi teraktual tentang peluang ekspor 

di negara-negara mitra, serta terciptanya alih pengetahuan dan teknologi (transfer of 

knowledge & technology) untuk pengembangan SDM dan produk Indonesia. 
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Beliau juga menyampaikan beberapa contoh kerja sama dalam bidang pengembangan 

ekspor yang telah dijalin baik dengan mitra di dalam maupun di luar negeri diantaranya 

adalah kerja sama dengan KADIN, APINDO, HIPPI BNP2TKI, BPOM, P3ED, Marketing 

Point, Disperindag 33 Provinsi, IWAPI, ASEI, BANK MANDIRI, Trade and Private Sector 

Assistance (TPSA) Project Canada, TFO-Canada, SIPPO-Swiss, IPD-Jerman, CBI-Belanda, 

HKTDC-Hong Kong, JETRO, ALGEX-Algeria, JEDCO-Jordania, Kemendag Madagaskar, 

Asian Trade Promotion Forum (ATPF), TCEB-Thailand, DITP-Thailand, ITPO-Iran, dan 

ASEAN Japan Center (AJC). Adapun secara keseluruhan ruang lingkup dari kerja sama 

ini adalah pada bidang pengembangan ekspor melalui kegiatan: Capacity Building 

Program; Pertukaran Informasi; Jejaring Bisnis (B2B, Business Forum, Buying Mission), 

Peningkatan kerjasama dalam promosi; serta partisipasi aktif dalam Fora TPO.

Pemaparan Program Kerjasama TPSA Project

Project Manager TPSA Project, Said Fauzan Baabud,  menjadi pemberi materi terakhir 

pada kegiatan Sosialisasi Program di Provinsi Lampung kali ini dengan menyampaikan 

paparan terkait produk Kopi, Apparel & Alas Kaki di pasar Amerika dan Kanada dalam 

kaitannya dengan kerja sama yang telah trjalin antara Kementerian Perdagangan cq. 

Ditjen PEN dengan pemerintah Kanada.
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Dirjen PEN memimpin rapat persiapan Trade Expo Indonesia 2016 bersama Sekretaris Ditjen 

PEN, Direktur Pengembangan Promosi Dan Citra, Direktur Pengembangan Produk Ekspor, 

Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, dan Kepala Balai Besar Pendidikan dan 

Pelatihan Ekspor Indonesia.

Dirjen PEN mendampingi Menteri Perdagangan bertemu dengan Deputi Prime Minister for 

Economic Affairs and Minister of Industry, Trade and Supply the Hashemite Kingdom of 

Jordan, Jawad A. AL Anani dan Ambassador of the Hashemite Kingdom of Jordan & Accredited 

to ASEAN, Walid Al Hadid. Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerjasama yang akan 

dijajaki dalam rangka meningkatkan perekonomian kedua negara.

Dirjen PEN bersama Sekretaris Ditjen PEN dan 

Direktur Pengembangan Promosi Dan Citra 

bertemu dengan Sustainable Coffee Platform of 

Indonesia (SCOPI) dan Gabungan Eksportir Kopi 

Indonesia (GAEKI) berdiskusi mengenai partisipasi 

mereka pada TEI 2016

Jakarta, 3 Agustus 2016

Dirjen PEN didampingi Direktur Pengembangan 

Produk Ekspor bertemu dengan Kepala 

Disperindag Provinsi Jambi, Abdul Zaki serta 

berdialog langsung dengan pelaku usaha asal 

Jambi yang memperoleh fasilitas Desainer 

Dispatch Service (DDS) tahun 2016 

Jambi, 4 Agustus 2016
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Pembukaan acara Pameran Pangan Nusa dan 

Pameran Produk Dalam Negeri 2016. Pameran 

PPN PPDN bertujuan memotivasi generasi muda 

meningkatkan kecintaan dan kebanggaan 

terhadap produk dalam negeri melalui visualisasi 

dan peragaan produk unggulan nasional

Jambi, 5 Agustus 2016

Dirjen PEN mengunjungi pelaku usaha yang 

memperoleh fasilitas DDS tahun 2015, yaitu 

Songket Cik Mia dan Susi Songket, yang keduanya 

memproduksi kain songket khas Jambi.

Dirjen PEN didampingi Sekretaris Ditjen PEN , Direktur Pengembangan Promosi Dan Citra, dan Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor, menerima kunjungan kerja Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan 

Indonesia (HIMKI) yang diwakili Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Pemasaran, Bernardus Arwin. 

Dirjen PEN menyatakan dukungan positif atas terbentuknya HIMKI karena dapat menciptakan iklim 

usaha yang kondusif bagi industri mebel dan kerajinan serta industri terkait lainnya

Jakarta, 8 Agustus 2016

Dirjen PEN menerima Serah Terima Jabatan dari Direktur Kerja 

Sama Pengembangan Ekspor yang saat ini menjabat Dirjen 

Perdagangan Luar Negeri, Dody Edward. 
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Untuk lebih dekat dengan staf dan memperkuat teamwork, Dirjen PEN bersama Sekretaris 

Ditjen PEN, Direktur Pengembangan Promosi Dan Citra, Direktur Pengembangan Produk 

Ekspor, dan Kepala BB PPEI  melakukan gathering dengan para staf Ditjen PEN di Auditorium 

Kemendag, Jakarta.

Dirjen PEN menerima kunjungan kerja Federasi 

Rusia yaitu Kepala Perwakilan Perdagangan 

Federasi Rusia, Sergei Rossomakhov. Pertemuan 

ini dalam rangka membangun kerja sama 

perdagangan Ditjen PEN dengan Federasi Rusia, 

dan mengundang buyers Rusia ke Trade Expo 

Indonesia tanggal 12-16 Oktober 2016.

Jakarta, 9 Agustus 2016

Rapat koordinasi internal perihal Trade Expo 

Indonesia (TEI) 2016 dengan Setjen Kemendag 

cq. Kabiro Humas Kemendag, Ditjen Daglu, dan 

Ditjen Dagri.

Dirjen PEN didampingi Sekretaris Ditjen PEN dan 

Direktur P2C menerima kunjungan kerja Ketua 

Dewan Pimpinan Harian APINDO, Shinta Widjaja 

Kamdani, dan Forbes yaitu CEO/Asia Forbes Media 

LLC, William Adamopoulos, Senior Vice President 

Forbes, Tina Wee, serta Executive Director, Forbes 

Eugene Wong

Jakarta, 10 Agustus 2016

Dirjen PEN didampingi Direktur Pengembangan 

Promosi Dan Citra menghadiri pembukaan 

Pameran Gaikindo Indonesia International Auto 

Show (GIIAS) 2016.

Tangerang, 11 Agustus 2016
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Jakarta, 16 Agustus 2016

Dirjen PEN didampingi oleh Sekretaris Ditjen 

PEN, Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, 

Direktur Pengembangan Produk Ekspor, serta 

Kepala BB PPEI bertemu para asosiasi pendukung 

pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2016.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Dirjen PEN didampingi Sekretaris Ditjen PEN 

berdiskusi dengan unit internal Kemendag 

diantaranya KaPuspitra, Kepala Biro Keuangan 

dan Inspektur III, dan Inspektur IV  membahas 

mengenai pembinaan dan pengembangan 

ITPC. 

Diskusi mengenai program kerja tahun 2016 

unit BB PPEI dan Direktorat P2IE diantaranya 

pendidikan dan pelatihan ekspor, coaching 

program serta layanan informasi ekspor melalui 

CSC dan membership services

Dirjen PEN didampingi Sekretaris Ditjen PEN, 

Direktur P2E, dan Direktur P2C bertemu dengan 

Ketua Komite Tetap Perdagangan Internasional, 

Yos Ginting, Wakil Ketua Komite Tetap 

Perdagangan Internasional, Yedi Karyadi, Ketua 

Komite Tetap Wilayah Timur Tengah dan Negara-

negara OIC, Fachry Thaib, dan jajaran KADIN

Jakarta, 11 Agustus 2016

Jakarta, 19 Agustus 2016

Breakfast meeting yang membahas Pemetaan dan 

Penyusunan Strategi Pengembangan Ekspor Non 

Migas 2016-2017.

Kunjungan Mendag dalam rangka perkenalan 

dan silaturahmi dengan seluruh keluarga 

besar Ditjen PEN



30

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Agustus 2016

Rapat Koordinasi Program dan Pembinaan ITPC Tahun 2016 dengan Para Wakil Kepala ITPC. Dirjen 

PEN mengharapkan ITPC lebih banyak turun ke lapangan serta dapat memberikan informasi yang 

jelas mengenai pasar Indonesia dan mempromosikan produk Indonesia. Diharapkan juga peran 

maksimal ITPC dalam menggalang potential buyer pada TEI 2016 yang akan berlangsung pada 

tanggal 12-16 Oktober 2016 di Jakarta International Expo, Kemayoran.

Jakarta, 22 Agustus 2016

Jakarta, 23 Agustus 2016 

Rapat Koordinasi Persiapan Sail Selat Karimata 

2016 yang akan berlangsung pada 12-15 Oktober 

2016 di Pantai Pulo Datok, Kabupaten Kayong 

Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Koordinasi Persiapan Partisipasi Indonesia 

pada Pameran The 13th China-ASEAN Expo 

(CAEXPO) 2016, yang akan berlangsung pada 

tanggal 11-14 September 2016 di Nanning 

International Convention and Exhibition Center, 

Nanning, Guangxi, China

Launching Trade Expo Indonesia (TEI) 2016

Ramah Tamah sebagai rangkaian Forum 

Koordinasi Teknis (FKT) Pengembangan Ekspor 

Pusat-Daerah yang berlangsung pada 24-26 

Agustus 2016

Jakarta, 24 Agustus 2016 

Bogor, 24 Agustus 2016
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Forum Koordinasi Teknis (FKT) Pengembangan 

Ekspor Pusat-Daerah yang melibatkan sekitar 

150 peserta dari 33 Dinas Perdagangan Provinsi, 

5 Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah 

(P3ED) serta 19 Wakil Kepala Indonesia Trade 

Promotion Center (ITPC).

Bogor, 25 Agustus 2016

Jakarta, 26 Agustus 2016

Pertemuan Dirjen PEN  didampingi Plt. Direktur 

KPE dengan Indonesia – Canada Trade and Private 

Sector Assistance (TPSA) Project yang dipimpin 

oleh Field Director, Mr.Greg A.Elms.

Kunjungan Duta Besar RI untuk Irak, Bambang 

Antarikso

Pertemuan dengan International Chamber of 

Commerce (ICC) Indonesia yang diwakili oleh 

Direktur Eksekutif, Lusiana Indomo dan Technical 

Advisory, Haryadi Sarpini

Courtessy call PT. HM Sampoerna yang diwakili 

oleh Head of Regulatory Affairs, International 

Trade & Communications, Elvira Lianita, Manager 

Regulatory Affairs, Olivia Basrin, dan Manager 

International Trade & Projects, Wilson Andrew.

Rapat Penjurian I Primaduta Award 2016 2016 

yang dihadiri oleh Tim Juri Primaduta antara lain 

Deddy Saleh, Nur Syahrir Rahardjo, Ade Sudrajad, 

Adhi S. Lukman, Anton J. Supit, Kemal E. Ghani 

dan Prieyo Pratomo. 

Jakarta, 30 Agustus 2016
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Rencana partisipasi pada program lndonesia Australia Exchange Platform, dimana 

Australia akan membiayai sejumlah desainer lndonesia untuk tampil dalam showcase 

dan tradeshow di Sidney. Sebaliknya, Australia mengharapkan pihak lndonesia akan 

memfasilitasi desainer-desainer Australia untuk tampil pada ajang JFW. Terkait hal 

ini, JFW mengharapkan dukungan anggaran dari Kementerian Perdagangan untuk 

pelaksanaan program tersebut.

Sekretariat ATPF telah menyampaikan permintaan nama-nama delegasi dari Ditjen 

PEN untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Secretary General ATPF telah menawarkan 

kepada seluruh anggota ATPF untuk menjadi Host pada ATPF CEO Meeting ke-31 

tahun 2018 yang disampaikan melalui surat elektronik pada tanggal 3 Agustus 2016, 

sehingga kemungkinan issue tersebut akan dibahas pada ATPF CEO Meeting ke-29 

bulan September 2016 ini.

Terkait program lndonesia-Australia Exchange Platform, Sekretaris Ditjen PEN 

menjelaskan bahwa perlu adanya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan K/L 

lain yang terlibat misalnya Kemenperin dan BEKRAF. Program ini akan diupayakan 

untuk dimasukkan dalam agenda kegiatan DJPEN Tahun Anggaran 2017.

Terkait dengan efisiensi anggaran di Ditjen PEN, diusulkan agar kiranya Atase 

Perdagangan pada KBRI New Delhi dapat mewakili Ditjen PEN pada acara dimaksud. 

Selain itu, terkait dengan wacana menjadi negara tuan rumah, pada tanggal 13-16 

September 1994 lndonesia c.q. Ditjen PEN (saat itu BPEN) pernah menjadi host 8th 

Annual Meeting dengan tema “Trade Promotion for the Post Uruguay Round“  di Bali.

2.1  Kendala, Isu dan Permasalahan

Bab II. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Persiapan 

Jakarta Fashion 

Week (JFW) 2017

2.2  Tindak Lanjut Penyelesaian

Persiapan 

Jakarta Fashion 

Week (JFW) 2017

Bab III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Persiapan “The 

29th Asian Trade 

Promotion Forum 

(ATPF) CEO 

Meeting”

Persiapan “The 

29th Asian Trade 

Promotion Forum 

(ATPF) CEO 

Meeting”
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Selama bulan Agustus 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-

kegiatan antara lain Persiapan Jakarta Fashion Week (JFW) 2017, “The 44th Session 

and Meeting of International Pepper Community” di Hotel Merlyn Park, Sosialisasi 

Dekranas Award 2017, Hasil Analisa Tenaga Ahli Desain Kemasan dan Merek atas 

Kunjungan Pilot Project Beras ke Cianjur, Persiapan “The 29th Asian Trade Promotion 

Forum (ATPF) CEO Meeting”, Rapat Penunjukan Ditjen PEN Sebagai Focal Point 

Early Outcomes di Bidang Fashion And Jewelry Design Dalam Rangka IA-CEPA, FGD 

Pembahasan MNP pada IEU – CEPA, Persiapan Pameran SPOGA 2016, Kunjungan Kerja 

Dirjen PEN ke Jambi, dan Sosialisasi Program Pengembangan Ekspor.

Dengan demikian, sepanjang bulan Agustus 2016, 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 

Agustus 2016 ini masih menemui beberapa kendala yang diharapkan pada 

pelaksanaan kegiatan selanjutnya nanti dapat dilakukan berbagai perbaikan dan 

pembaharuan, sehingga semua kegiatan di tahun 2016 dan tahun yang akan datang 

dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah 

direncanakan dengan optimal.

Bab III. PENUTUP
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