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3Bab I. KINERJA

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

telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Partisipasi 

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor pada Soft Launching “Indonesia Showcase” di 

KBRI Singapura; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Kerja sama Pengembangan 

Ekspor yaitu Partisipasi Pada Kegiatan Business of Intellectual Property Asia Forum 

dan Pertemuan dengan HKTDC di Hong Kong, Implementasi Kerjasama di Bidang 

Pengembangan Ekspor dengan Counterpart Asia Pasifik.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Kunjungan Kerja Dirjen PEN dalam rangka 

Persiapan Partisipasi Indonesia pada Permanent Exhibition di Food City Moscow dan 

Kegiatan Promosi Lainnya, 15-19 Desember 2016. 

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 

Desember 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 ke-dua belas 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,   Januari 2017

Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional

 

Arlinda

KATA PENGANTAR
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DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Desember 2016

Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik 

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

ekspor meliputi kegiatan antara lain: Soft Launching “Indonesia Showcase” di KBRI 

Singapura.    

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama 

Bulan Desember ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Partisipasi 

Pada Kegiatan Business of Intellectual Property Asia Forum dan Pertemuan dengan 

HKTDC di Hong Kong, Implementasi Kerjasama di Bidang Pengembangan Ekspor 

dengan Counterpart Asia Pasifik. 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 

pada bulan November ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Kunjungan Kerja Dirjen 

PEN dalam rangka Persiapan Partisipasi Indonesia pada Permanent Exhibition di Food 

City Moscow dan Kegiatan Promosi Lainnya, 15-19 Desember 2016.  

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan Desember ini telah diterima sebanyak 52 (lima puluh dua) 

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

Center (CSC) sepanjang bulan Desember juga telah menerima kunjungan dari 14 

(empat belas) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan layanan 

berupa konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Desember 2016 ini 

PPEI telah menyelenggarakan 1 (satu) angkatan pelatihan, baik di pusat maupun di 

daerah, dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

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

yang dihadapi antara lain Partisipasi Pada Kegiatan Business of Intellectual Property 

Asia Forum dan Pertemuan dengan HKTDC di Hong Kong, Kunjungan Kerja Dirjen 

PEN dalam rangka Persiapan Partisipasi Indonesia pada Permanent Exhibition di Food 

City Moscow dan Kegiatan Promosi Lainnya, 15-19 Desember 2016, Kunjungan Kerja 

dalam Rangka Supervisi ITPC Busan-Korea Selatan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

4
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Pembangunan “lndonesia Showcase” di KBRI Singapura dimulai sejak awal tahun 

2016, di atas area seluas 720 m² dengan sejumlah fasilitas dan layanan antara lain 

permanent display, mini library, interactive wall, stan informasi dan publikasi, dan 

coffee corner.  Ruangan yang ada juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seminar 

dan workshop. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 982.815.000,00 dari Biro Umum 

Kementerian Perdagangan, rancangan desain interior telah selesai dikerjakan oleh 

Tim Desainer lndonesia yang dipilih melalui proses lelang. Pembangunan “lndonesia 

Showcase” di luar negeri berfungsi sebagai ruang pamer terpadu dan permanen, 

agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga serta instansi lainnya 

dalam mempromosikan produk dan jasa unggulan dari lndonesia. Fasilitas “lndonesia 

Showcase” juga bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para buyer di negara 

akreditasi, untuk menggali informasi serta mengeksplorasi produk-produk ekspor 

unggulan dari lndonesia. Dengan demikian, para buyer akan semakin diuntungkan 

berkat efisiensi dari segi waktu dan biaya, apabila dibandingkan dengan upaya 

mereka untuk mengunjungi sejumlah pelaku usaha di lndonesia yang tersebar di 

berbagai daerah/provinsi. 

Acara soft launching “Indonesia Showcase” di KBRI Singapura diadakan pada tanggal 

23 Desember 2016, dan diresmikan oleh Duta Besar RI untuk Singapura, dengan 

didampingi oleh Atase Perdagangan RI di Singapura. Dalam sambutannya, Duta Besar 

menjelaskan bahwa fasilitas tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kementerian 

Perdagangan RI cq. Ditjen PEN dan KBRI Singapura. Beberapa tamu undangan yang 

hadir di antaranya Mr. Daogras Foo (President of Singapore Manuacturing Association), 

Mr. Victor Mah (Chairman of Singapore Coffee Association), Mr. Zahidi Abdur Rahman 

(Director of Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry), perwakilan Trejoy 

Pte Ltd selaku distributor produk-produk minuman Sosro di Singapura, Ms. Julie Tan 

(Director of Domba Coffee), beberapa anggota asosiasi terkait di Singapura, serta 

jajaran pejabat KBRI Singapura. Mr. Daogras Foo, selaku President of Singopore 

Manuacturing Association, juga memberikan sambutan sekaligus apresiasi atas 

undangan dari pihak KBRI Singapura pada acara soft launching dimaksud. Mr. Daogras 

Foo mengharapkan agar hubungan dagang antara Indonesia dan Singapura dapat 

semakin ditingkatkan dengan adanya “Indonesia showcase” tersebut. Menanggapi 

respon positif yang diberikan, Duta Besar kembali mengundang asosiasi dengan 

jumlah anggota lebih dari 1.000 perusahaan di Singapura ini, pada pertemuan 

lanjutan yang akan diadakan di “Indonesia Showcase“. 

Usai penyampaian sambutan, acara soft launching “lndonesia Showcase“ dilanjutkan 

dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan bersama oleh Duta Besar, Atase  

Perdagangan, President of Singopore Manufacturing Association, dan Director 

of Singapore Malay Chamber of Commerce and lndustry. Dalam rangka lebih 

memperkenalkan produk-produk unggulan dari  Indonesia, Duta Besar mengajak  

para  tamu untuk meninjau komoditi lndonesia yang dipamerkan, seperti produk-

produk hasil program Designer Dispatch Service (DDS), furniture, home decor, 

kerajinan, fesyen, makanan olahan, produk-produk agro seperti kopi, vaksin, serta 

beberapa produk toiletries. 

BAB I. KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor 

Soft Launching 

“Indonesia Showcase” 

di KBRI Singapura
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Beberapa produk-produk yang dipamerkan pada “lndonesia Showcase” di Singapura 

merupakan kontribusi dari beberapa lembaga/instansi di Indonesia, yaitu PT. Sarinah 

(Persero), PT. Pindad,  PT. Biofarma dan PT. LEN, PT. Dirgantara Indonesia, ASEPHI 

(Asosiasi Eksportir dan Pprodusen Handicrafts Indonesia), dan PT. Wisanka. Sejumlah 

tamu yang hadir juga memberikan tanggapan positif terhadap kehadiran “lndonesia 

Showcase” seperti Ketua Singapore Malay Chamber of Commerce and lndustry yang 

berharap dengan adanya showcase tersebut, para buyer dari Singapura dan Malaysia 

akan semakin mudah dalam mencari produk-produk baru dari lndonesia untuk 

diimpor ke kedua negara tersebut. Di sisi lain, pimpinan perusahaan Domba Coffee 

berkenan untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan digelar di tempat ini dalam 

rangka mempromosikan produk-produk potensial dari lndonesia, termasuk produk 

kopi yang ditawarkan perusahaan miliknya. 

Pada tahun 2017 mendatang, telah diagendakan kegiatan Coffee Cupping dan 

pameran oleh Disperindag Jawa Timur selama dua minggu yang bertempat di 

“lndonesia Showcase” Singapura. Kegiatan soft launching “Indonesia Showcase” di 

KBRI Singapura ini juga diliput oleh media setempat yaitu Indo Connect, dan media 

MNC dari lndonesia.

Penyelenggaraan kegiatan Business of lntellectual Property (BIP) Asia Forum dilakukan 

bersamaan dengan penyelenggaraan 2 (dua) kegiatan lainnya yaitu Franchising 

Show dan HKTDC World SME Expo yang berlangsung pada tanggal 30 November 

– 2 Desember 2016 bertempat di Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

(HKCEC). Penyelenggaraan BIP Asia Forum 2016 merupakan penyelenggaraan yang 

ke-6 yang dihadiri oleh lebih dari 2.400 peserta yang terdiri dari para profesional di 

bidang Intellectual Property (IP), asosiasi industri, konsultan hukum dan keuangan, 

praktisi desain dan teknologi, serta para pengusaha guna membahas mengenai 

perkembangan pasar intellectual property di Asia. BIP Asia Forum 2016 mengusung 

tema “IP in the lnnovation Era” dengan 5 (lima) bahasan utama yaitu Growth and 

Opportunities: The Next IP Development in Asia; The Future is Open: Managing and 

Commercialising lP Assets; IP and lnnovation - Together We Transform and Transcend; 

Looking into China’s 13th Five-Year Plan: New Opportunities in the lnnovation Era; 

dan Introduction to WIPO’s  Global  Services for Protecting lntellectual Property. 

Kegiatan dibuka oleh Executive Director HKTDC yang menyampaikan bahwa Hong 

Kong menjadi poros perekonomian global, mengingat Hong Kong merupakan salah 

satu tujuan bisnis pelaku usaha dari berbagai negara. Hal tersebut mendorong HKTDC 

untuk terus aktif meningkatkan pemahaman pelaku bisnis dunia akan informasi-

informasi terbaru melalui berbagai seminar dan peningkatan hubungan kerjasama. 

Selanjutnya, sambutan oleh Chief Executive Hong Kong Special Administrative 

Region (HKSAR) of the  PRC yang menyampaikan bahwa bersatunya Hong Kong dan 

RRT menjadi satu negara yang sangat kuat baik di bidang ekonomi, pendidikan, 

kesehatan dan lainnya. Dukungan pemerintah HKSAR bagi perekonomian Hong Kong 

adalah penciptaan kebijakan yang didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan 

UKM Hong Kong.

1.2 Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Partisipasi Pada 

Kegiatan Business of 

Intellectual Property 

Asia Forum dan 

Pertemuan dengan 

HKTDC di Hong Kong
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Pada kesempatan  tersebut juga dihadiri oleh beberapa ahli di bidang IP yang 

menyampaikan sambutan, di antaranya:

a. Deputy Director General, World lntellectual Property Organization (WIPO), 

menyampaikan bahwa kontribusi teknologi sangat signifikan terhadap perubahan 

iklim perekonomian, sosial dan politik. WIPO menyediakan layanan lP secara 

menyeluruh, efisien, cepat, dan efektif guna memberikan perlindungan atas 

merek, desain, maupun pendampingan pada saat penyelesaian masalah. Jumlah 

anggota organisasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut 

menunjukkan bahwa IP memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pengembangan 

perusahaan ke pasar global.

b. Deputy Director-General, World Trade Organization (WTO), menyampaikan 

bahwa WTO sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan e-commerce. 

Aplikasi-aplikasi teknologi terbaru memiliki peran utama dalam pengembangan 

tersebut, salah satunya dalam global value chain. Kegiatan ini merupakan 

salah satu gambaran semakin berkembangnya industri IP di dunia,  khususnya 

di Asia yang menguasai lebih dari 60% industri lP di dunia setelah Amerika 

Serikat, Jepang, dan lndia. Hong Kong memiliki berbagai keunggulan khususnya 

tenaga kerja profesional di bidang hukum, akuntansi, keuangan, dan periklanan 

sehingga dapat dijadikan sebagai hub dunia perdagangan. 

c. Deputy Director General, Office of General Affairs of Patent Office, State 

lntellectual Property Office of the People’s Republic of China, menyampaikan 

bahwa inovasi merupakan pengembangan ekonomi baru yang memerankan 

peran penting di dunia. Dukungan pemerintah Hong Kong yang telah dilakukan 

adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

•	 lnovasi:  membangun basis infrastruktur informasi intensif   yang modern 

dan meningkatkan perlindungan hak cipta.

•	 Keseimbangan: menjaga keseimbangan kesejahteraan antara pedesaan dan 

kota-kota dengan mendistribusikan dan mengelola sumber daya secara 

lebih efisien.

•	 Industri Ramah Lingkungan: mengembangkan teknologi untuk industri 

ramah lingkungan.

•	 Terbuka: partisipasi secara aktif dalam berbagai kerjasama internasional.

•	 Berbagi: meningkatkan hubungan kerjasama antar pelaku usaha di Hong 

Kong dalam rangka pengembangan usaha.

Plenary Session I - Growth and Opportunities: The Next IP Development in Asia  

dengan narasumber antara lain partner, Marks & Clerk Hong Kong- Senior Vice 

president, Chief Legal Officer-Huawei Technologies Co., Ltd., dan Corporate Vice 

President-Head of IP and Associate General Counsel Henkel AG & Co. KgaA. Beberapa 

poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

a.   Trend IP di Asia adalah sebagai berikut:

•	 Bermula dari pusat manufaktur menjadi pusat inovasi, Perusahaan dituntut 

untuk menghasilkan inovasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen serta disusun melalui riset jangka panjang.

•	 Meningkatnya permintaan transaksi yang menggunakan IP di Asia.

•	 Meningkatnya perlindungan hasil inovasi dan penggunaan IPR.



8

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Desember 2016

•	 Meningkatnya dukungan finansial maupun sumber daya manusia pada 

kegiatan-kegiatan inovasi.

b. Trend global saat ini adalah tuntutan atas penggunaan teknologi yang cepat, 

ringkas, dan mudah di akses di setiap bidang. Tantangan yang dihadapi dalam 

pengembangan IP antara lain adalah:

•	 Inovasi internal, manajemen harus terbuka dalam sistem pengupahan 

pegawai dan sistem karir dan reward.

•	 lnovasi eksternal, iklim yang menarik bagi pengembangan inovasi.

•	 Kerjasama transfer inovasi antara start-up dan industri.

•	 Standar perlindungan IP yang lebih menarik.

•	 Pengembangan IP yang cepat melalui digital footprint.

•	 Trading digital platform IP sebagai elemen pengganti bagi peningkatan 

kemampuan inovasi.

•	 Menciptakan nilai tambah dan perlindungan terhadap aset perusahaan.

Plenary Session ll - The Future is Open: Managing and Commercialising  IP  Assets 

dengan narasumber antara lain Chief  Executive Officer-Open lnvention Network, 

Senior Vice President and Chief  IP Strategist - Qualcomm lncorporated, Senior Vice 

President and Head of US lP Center-Samsung Electronics Co., Ltd, dan Senior Vice 

President  and  Head  of  Global   lntellectual  Property-BASF SE Beberapa poin penting 

yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

a. Digital trend sangat membantu dalam kecepatan mengelola informasi di setiap 

sektor perekonomian di RRT. Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian 

RRT berkembang cukup pesat. IP dibutuhkan untuk mendukung perkembangan 

tersebut.

b. Suatu organisasi harus memiliki sistem yang kuat untuk memonitor teknologi 

yang akan digunakan oleh perusahaan dimaksud, mengingat inovasi teknologi 

sangat penting bagi perusahaan untuk menguasai pasar. Fasilitas kemudahan 

penggunaan aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan juga salah satu faktor 

peningkatan nilai tambah bagi perusahaan.

c. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar berhasil dalam 

memasarkan produk patennya adalah dengan menjelaskan nilai-nilai yang 

terkandung dalam produknya dan membandingkannya dengan produk pesaing 

untuk mendapatkan manfaat yang lebih serta membangun portfolio dengan 

teknologi tinggi yang mampu memberikan nilai lebih.

Plenary Session lll - Looking into China’s 13th Five-Year Plan: New Opportunities in 

the lnnovation Era dengan narasumber antara lain Director of Technology Transfer 

Center - The Hong Kong University of Science and Technology, Deputy Division 

Director-Planning and Statistics Division of Planning and Development Department, 

State Intellectual Property Office of the People’s  Republic of China, Deputy Managing 

Director-CGN CLP Energy Services (Shenzhen) Co., Ltd., Founder and Chairman of 

Altai Technologies Limited dan Founding Chairman and Strategy Advisor of Amperex 

Technology Limited (ATL). Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah 

sebagai berikut:
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a. China’s 13th Five-Year Plan (2016-2020) dibuat oleh pemerintah RRT sebagai 

salah satu inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi. Berbagai 

upaya dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan R&D serta pembuatan 

teknologi canggih dan manufaktur yang efektif.

b. Penerapan strategi “One Belt One Road” telah menghasilkan berbagai diskusi untuk 

membangun kerjasama dan konektivitas antara RRT, negara-negara di kawasan 

Asia, Eropa dan negara lainnya. Sedangkan dengan semakin berkembangnya 

permintaan dunia akan IP merupakan salah satu peluang bagi pelaku industri IP 

untuk semakin meningkatkan bisnisnya.

Pada kesempatan kunjungan ke Hong Kong, perwakilan Ditjen PEN juga 

berkesempatan menghadiri Hong Kong lnternational Franchising Show pada sesi 

Roundtable Meeting - Asia Pasific Market Trend dengan narasumber adalah Board 

Member FLA Singapore, Chief Executive Officer-Franchise Council of Australia, 

Chairman - Asosiasi Franchise lndonesia, President - Philippine Franchise Association, 

Director Strategy and Promotion Team-Korea Franchise Association, Vice Director 

of Franchise & lnvestment Department-China Chain Store & Franchise Association, 

Chairman-Association of Chain and Franchise Promotion Taiwan, dan Vice President-

Licensing and Franchising Association of Hong Kong. Hasil dari diskusi adalah:

a. Tuntutan pengusaha muda saat ini adalah pelaksanaan operasional yang cepat 

dengan menggunakan anggaran yang seminimal mungkin. Dengan pengaturan 

sistem tersebut, maka waralaba akan menjadi lebih menarik dan memberikan 

manfaat yang lebih besar.

b. Bergabung dalam online marketing sangat dibutuhkan bagi konsumen, hal 

tersebut juga mempengaruhi pergerakan metode waralaba yang akan dipilih. 

Khusus bagi sektor Food & Beverages, online marketing memberikan tantangan 

tersendiri dimana yang dijual adalah cita rasa bukan hanya indera mata namun 

juga indera perasa dibutuhkan untuk menentukan pembelian. Di samping 

kelemahan tersebut, juga terdapat peluang yang cukup besar bagi perkembangan 

Franchise Food & Beverages yaitu makan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. 

Trend saat ini banyak orang yang tidak mau memasak sendiri makanannya, dan 

permintaan casual dining lebih popular dibandingkan konsep buffet mengingat 

harganya yang semakin mahal.

c. Trend pekerja sektor franchise berubah yang tadinya pekerja full time menjadi 

part time. Tantangan di sektor franchise adalah pemahaman dalam dokumen-

dokumen franchise yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

d. lndustri franchise di lndonesia semakin tumbuh didukung dengan perkembangan 

infrastruktur lndonesia. lndonesia memiliki 150 (seratus lima puluh) home grown 

franchise in food and beverages, selain itu franchise lndonesia juga didominasi 

oleh convenience store yang memiliki lebih dari 1000 outlet. Sektor potensial 

yang dapat dikembangkan oleh industri franchise lndonesia ke luar negeri antara 

lain adalah sektor makanan dan minuman serta spa.

Perwakilan Ditjen PEN juga berkesempatan untuk mengunjungi kantor Konsul 

perdagangan KJRI Hong Kong dan berdiskusi bersama dan mendapatkan masukan 

sebagai persiapan pertemuan dengan perwakilan HKTDC terkait rencana perpanjangan 
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kerjasama antara PEN dengan HKTDC. Selain itu, Konsul Perdagangan KJRI Hong 

Kong juga menyampaikan bahwa sebagian besar mitra bisnis yang ingin melakukan 

hubungan dengan dengan lndonesia mengharapkan agar dapat memegang sample 

produk lndonesia sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan sebelum dilakukan 

pembelian. Guna memenuhi harapan calon buyer dimaksud, maka Konsul Perdagangan 

Hong Kong memanfaatkan sebagian kecil ruangan kerjanya sebagai tempat display 

produk lndonesia. Konsul Perdagangan Hong Kong juga menyampaikan bahwa 

terdapat 1 (satu) lantai di KJRI Hong Kong yang tidak digunakan sama sekali oleh 

Kementerian Luar Negeri, dan diharapkan agar ruangan dimaksud dapat digunakan 

sebagai trade display produk lndonesia di Hong Kong.

Pada pertemuan dengan HKTDC, khususnya terkait dengan rencana perpanjangan 

kerjasama, terdapat beberapa hal yang di diskusikan yaitu:

a. MoU diharapkan dapat ditandatangani paling lambat bulan April 2017 baik di 

Hong Kong maupun di Jakarta. Untuk hal - hal yang bersifat teknis akan dimuat 

secara terpisah dalam bentuk turunan dari MoU dimaksud (misalnya dalam 

bentuk service agreement);

b. Menanggapi permintaan Ditjen PEN agar HKTDC dapat memberikan fasilitas 

complimentary booth bagi stand informasi Ditjen PEN serta pemberian special 

discount rate bagi paviliun lndonesia, pihak HKTDC menyampaikan dapat 

mengakomodir permintaan dimaksud. Hal tersebut akan dituangkan dalam 

service agreement antara HKTDC dgn Ditjen PEN dengan istilah insentif;

c. HKTDC juga bersedia memberikan tambahan insentif bagi para pengusaha 

lndonesia yang ikut berpartisipasi dalam Pameran HKTDC di Hong Kong. lnsentif 

dimaksud adalah berupa industrial visit ke Shenzhen atau Guangzhou. Dalam 

hal ini transportasi akan ditanggung oleh HKTDC, sedangkan biaya akomodasi 

ditanggung oleh masing-masing peserta apabila berencana untuk bermalam. 

Jumlah peserta dalam kunjungan tersebut adalah 5 - 15 orang;

d. HKTDC juga akan memberikan bantuannya untuk mendatangkan buyer potensial 

dan melakukan business matching dengan peserta lndonesia;

e. HKTDC menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki program yang sesuai 

dengan coaching program yang diminta oleh Ditjen PEN, guna mengakomodir 

hal tersebut, HKTDC akan memberikan pelatihan gratis mengenai persiapan 

partisipasi pameran internasional. Kegiatan ini akan diselenggarakan di sela-sela 

pameran bagi peserta paviliun lndonesia;

f. HKTDC juga menyampaikan kesediaannya menjadi pembicara dalam seminar-

seminar yang diselenggarakan oleh Ditjen PEN di Jakarta, dimana Ditjen PEN 

yang akan menanggung biaya tiket dan akomodasi narasumber dimaksud;

g. Ditjen PEN mengharapkan agar HKTDC dapat mendorong pengusaha Hong Kong 

berpartisipasi sebagai pengunjung dalam Trade Expo lndonesia tahun 2017, 

mengingat lndonesia selalu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan HKTDC;

h. Ditjen PEN mengharapkan agar HKTDC dapat membantu offline promotion 

produk lndonesia melalui display produk lndonesia di Hong Kong Trade and 

Exhibition Centre (HKTDC) maupun dukungan HKTDC dalam rangka ln store 

promotion;

i. Pada MoU yang baru juga diusulkan untuk menambah target industri yang akan 

dimuat yaitu produk perikanan dan kelautan mengingat produk tersebut memiliki 

pangsa pasar yang cukup besar di Hong Kong.
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HKTDC juga menyampaikan bahwa produk lndonesia sudah dikenal oleh konsumen 

Hong Kong, namun masih kesulitan menemukan produknya di pasaran karena 

produk lndonesia hanya tersedia di toko-toko tertentu sehingga perlu dilakukan 

peningkatan promosi. Selain itu, Indonesia diharapkan juga dapat meningkatkan sisi 

kemasan produk dengan memuat label berbahasa Mandarin/Cantonese atau lnggris 

dan informasi komposisi produk sehingga memudahkan konsumen untuk membeli 

produk dimaksud. Dalam rangka upaya diversifikasi produk dan peningkatan 

kualitas packaging produk lndonesia, HKTDC bersedia memberikan informasi nama 

organisasi/pihak terkait di Hong Kong yang berkompeten dalam hal tersebut. Terkait 

dengan pameran, Ditjen PEN diharapkan dapat mempromosikan produk-produk 

yang lebih bervariasi misalnya herbal, spa, glassware, recycled product, dan produk-

produk kreatif. Konsul Perdagangan RI di Hong Kong juga mengusulkan agar HKTDC 

dapat membantu penggalangan buyers Hong Kong ke Trade Expo lndonesia yg 

dilaksanakan setiap tahun, dan hal tersebut akan menjadi salah satu point dalam 

MoU yg akan ditandatangani antara HKTDC dan Ditjen PEN dan hal tersebut disambut 

baik oleh HKTDC.

Kegiatan koordinasi dalam rangka implementasi kerjasama di bidang pengembangan 

ekspor dengan Counterpart Asia Pasifik berlangsung pada tanggal 14-15 Desember 

2016 di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai 

tindak lanjut dari kerjasama antara Indonesia - Australia dalam kerangka lndonesia - 

Australia Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA). Dalam hal ini, Indonesia 

dan Australia sepakat untuk memulai kembali kelanjutan perundingan IA-CEPA 

yang sempat terhenti sejak tahun 2013 pada pertemuan bilateral antara Menteri 

Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan dan lnvestasi Australia pada tanggal 

16 Maret 2016 di Canberra, dimana salah satu hasil kesepakatannya yaitu adanya 

early outcomes, yaitu kerjasama yang sifatnya dapat segera diimplementasikan 

tanpa menunggu penyelesaian perundingan IA-CEPA. Khusus untuk implementasi 

kerjasama early outcomes, Ditjen PEN ditunjuk sebagai focal point kerjasama di 

bidang fashion dan jewelry. Dalam rangka implementasi kerjasama early outcomes 

di sektor jewelry design dimaksud, maka dilakukan dilakukan kunjungan ke Asosiasi 

Pengrajin Perhiasan Yogyakarta (APPY) dan perusahaan perhiasan di Provinsi DIY 

guna menggali informasi lebih dalam mengenai sektor perhiasan dimaksud.

Kunjungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY

Provinsi DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai 

komoditi ekspor unggulan, salah satunya adalah produk perhiasan perak yang 

berpusat di Kotagede. Perhiasan dan kerajinan perak Kotagede memiliki keunikan 

dalam motif ukirannya, di antaranya bermotif bunga, daun, dan kesultanan 

Yogyakarta yang memiliki makna filosofis sendiri. Ornamennya juga sangat 

dipengaruhi oleh motif kain batik. Kebanyakan pengrajin menjalankannya secara 

turun temurun, menggunakan keahlian dan warisan budaya dalam metode, desain 

dan pembuatannya dengan mempertahankan tradisi khususnya ukiran. Hal tersebut 

menandakan tingginya tingkat keahlian dan ketelitian pengrajin Yogyakarta.

Implementasi 

Kerjasama di Bidang 

Pengembangan 

Ekspor dengan 

Counterpart Asia 

Pasifik
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Penentuan harga kerajinan perak yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan bobot dan 

ukurannya, tapi juga dari nilai seni dan tingkat kerumitan pekerjaan. Namun, sifat 

ukiran yang menggunakan ketrampilan tangan tersebut menyebabkan hasil yang 

satu dengan yang lainnya tidak akan sama persis, walaupun memiliki model dan 

bentuk yang sama. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perhiasan 

perak di DIY adalah:

•	 Jumlah pengrajin perak di Provinsi DIY tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan, namun terus menurun dan sebagian besar pengrajin yang masih 

bertahan merupakan generasi kedua atau ketiga. Terdapat banyak pengrajin 

perak yang gulung tikar dan beralih profesi menjadi kusir andong, kuli bangunan, 

buruh pabrik, usaha warung dan tukang becak. Mereka lebih memilih bekerja di 

sektor yang dinilai praktis dan menjanjikan secara ekonomi.

•	 Pengrajin perak mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku bijih perak 

yang masih impor. Hal tersebut dikarenakan harga barang impor lebih murah 

dibandingkan harga lokal, meskipun bijih perak tersebut merupakan produksi 

dari PT Antam Tbk.

•	 Minimnya inovasi produk, modal dan penggunaan teknologi baik dalam desain, 

kemasan maupun pemasaran perhiasan perak sehingga kalah bersaing dengan 

Vietnam dan India, yang mampu memproduksi perhiasan perak dengan kualitas 

yang baik.

Selain itu, juga disampaikan bahwa Disperindag Provinsi DIY pernah berpartisipasi 

dalam pameran HKTDC Premium Gift Fair 2016 di Hong Kong bekerjasama dengan 

Konsul Perdagangan Rl di Hong Kong dan menghasilkan transaksi yang cukup 

signifikan.

Kunjungan ke Asosiasi Pengrajin Perhiasan Yogyakarta (APPY)

Asosiasi Pengrajin Perhiasan Yogyakarta (APPY) berdiri sejak tahun 2014 dan 

beranggotakan sekitar 29 (dua puluh sembilan) pengrajin perhiasan dimana 

sebagian besar adalah wanita. APPY yang diketuai oleh Yayuk Soekardan memiliki 

tujuan untuk membangkitkan kembali kerajinan perhiasan di Yogyakarta serta 

mengedukasi konsumen agar lebih menghargai kerajinan handmade karena dalam 

setiap prosesnya, produk yang dibuat langsung oleh tangan akan memiliki nilai yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan buatan pabrik. 

Anggota APPY tidak terbatas pengrajin perak saja, namun juga pengrajin berbahan 

baku batu-batuan, logam, manik-manik, kayu, polymer clay, dan kulit. Para anggota 

mengutamakan pembuatan secara handmade dan tidak ada kesamaan dalam desain 

dari masing-masing produk. Untuk mempromosikan produk anggotanya, APPY secara 

aktif mengikuti berbagai pameran baik di dalam maupun di luar negeri sebagai salah 

satu cara untuk meningkatkan wawasan para anggota dalam memasarkan produknya 

dan mendapatkan inspirasi desain baru. Selain itu, dalam rangka mengedukasi 

masyarakat Yogyakarta akan kerajinan perhiasan, APPY juga rutin menyelenggarakan 

workshop pembuatan kerajinan perhiasan sehingga masyarakat dapat lebih 

memahami nilai dari karya yang diciptakan. Kendala yang dihadapi anggota APPY 

antara lain adalah:
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•	 Perolehan bahan baku yang semakin mahal dan masuknya produk-produk impor 

berkualitas rendah yang telah mempengaruhi image produk perhiasan lokal.

•	 Minimnya minat masyarakat untuk menjadi pengrajin perhiasan karena dianggap 

belum memberikan nilai ekonomi yang menjanjikan.

•	 Rendahnya penghargaan masyarakat terhadap produk perhiasan lokal.

Pada kesempatan tersebut, APPY juga mengharapkan agar Ditjen PEN dapat 

memberikan dukungan melalui penyelenggaraan workshop pengembangan kemasan 

produk perhiasan. Dengan penggunaan kemasan yang sesuai dan menarik diharapkan 

akan memberikan nilai tambah bagi produk yang ditawarkan. Selain itu, Ditjen PEN 

juga berkesempatan untuk bertemu dengan 5 (lima) peserta Australian Award yang 

akan mengikuti lnternational Business Readiness Jewelry Design Short Course yang 

diselenggarakan pada tanggal 18 Februari – 5 Maret 2017 di Melbourne-Australia. 

APPY mengharapkan agar Ditjen PEN dapat mendorong pengembangan perhiasan di 

Yogyakarta melalui peningkatan teknologi dan fasilitasi promosi. 

Kunjungan ke Ansor Silver

Ansor Silver berdiri sejak tahun 1956, ketika sentra kerajinan perak mulai didirikan 

di Kotagede. Produk yang dihasilkan oleh Ansor Silver antara lain adalah perhiasan, 

peralatan rumah tangga, miniatur, dan hiasan dinding. Selain menyediakan perak 

dengan karat 80-92,5% (campuran dari 100% perak dengan 7,5% tembaga), juga 

menyediakan produk lapisan perak dengan harga yang lebih murah. Campuran karat 

92,5% merupakan standar terbaik untuk membuat kerajinan, karena jika bahan utama 

adalah perak dengan karat 100%, maka perak akan sulit dibentuk, rapuh dan mudah 

rusak. Kerajinan lapis perak dijual mulai dari Rp 150.000 hingga jutaan rupiah, 

sedangkan kerajinan perak asli dijual mulai dari Rp. 250.000 hingga Rp 30 juta. 

Nilai transaksi penjualan di Ansor Silver mengalami penurunan dari tahun ke tahun 

dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Yogyakarta 

yang disebabkan adanya isu bom dan terorisme.

Berdasarkan penuturan salah satu pengrajin Ansor Silver, jumlah pengrajin perak di 

Kotagede juga mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga saat ini hanya 

terdapat beberapa orang saja yang masih bertahan menjadi pengrajin dan lainnya 

beralih profesi.

Pengrajin Kotagede sendiri dikenal dengan keahliannya dalam membuat teknik 

pahatan filigree (tekstur berlubang). Filigree adalah sebuah teknik membentuk 

desain perhiasan, dengan terlebih dahulu membuat benang/kawat perak yang 

sangat lembut kemudian dipilin dan dipres/dibuat plat serta disusun sesuai dengan 

desain yang di inginkan. Hingga kini, perak filigree masih banyak dicari karena 

teknik ini belum dapat digantikan oleh mesin. Dengan kata lain kerajinan perak 

filigree inilah kerajinan perak yang benar-benar handmade (buatan tangan). Selain 

teknik Filigree, kerajinan perak Kotagede juga menyediakan produk dengan teknik 

pembuatan dengan tatak ukir (tekstur menonjol), casting (cetak), dan menggunakan 

mesin (produksi massal). Selain memiliki dua showroom utama di Yogyakarta dan 

Magelang, Ansor’s Silver juga mengelola 28 (dua puluh delapan) outlet termasuk 
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yang terdapat di Bandara Soekarno Hatta, Bandara Ngurah Rai, Sarinah dan Pasar 

Raya, serta ke kota-kota besar di Indonesia seperti Bali, Bandung dan Surabaya. Ansor 

Silver telah melakukan ekspor secara tidak langsung melalui wisatawan dari Jepang 

(teknik filigree), Spanyol (kombinasi tehnik filigree dan solid seperti sendok, piring 

maupun nampan), dan Australia. Promosi yang dilakukan oleh Ansor Silver adalah 

dengan memanfaatkan potensi Kotagede sebagai salah  satu  destinasi  pariwisata  

di Yogyakarta melalui kerjasama dengan agen travel, website www.ansorsilver.com 

serta secara aktif berpartisipasi dalam pameran Inacraft.

Kunjungan ke HS Silver

HS SILVER didirikan pada tahun 1953 guna melestarikan warisan budaya nenek 

moyang, karena Kotagede terkenal sebagai pusat kerajinan perak Yogyakarta oleh 

Harto Suhardjo, yang semula bergerak dalam bidang perhiasaan imitasi dengan nama 

“Terang Bulan”. Pada bulan Maret 1998 HS Silver mendapat Sertifikat ISO 9000 seri B 

dari PT. Sucofindo, kemudian pada tahun 2000 mendapat Sertifikat ISO 9001:2000 

dari TUV CERT Certification Body of RWTUV SystemGmbH. Saat ini HS Silver dikelola 

oleh generasi ketiga dan juga merupakan salah satu peserta International Business 

Readiness Jewelry Design Short Course yang diselenggarakan oleh Australia Award 

pada tahun 2017 mendatang. HS Silver semakin aktif mengikuti berbagai pameran 

perhiasan internasional di Hong Kong, China, Malaysia, Mesir, Thailand dan Singapura. 

Selain itu, desain yang ditawarkan juga lebih bervariasi. Masih mengutamakan 

teknik filigree, HS Silver menawarkan berbagai desain modern dan tradisional untuk 

memenuhi permintaan konsumen dan perkembangan mode.
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Dalam rangka kunjungan kerja Dirjen PEN ke Moscow, Rusia pada tanggal 15-

19 Desember 2016, telah dilakukan serangkain kunjungan, baik ke perwakilan 

pemerintah, maupun kalangan dunia usaha. 

Pada kesempatan pertama kunjungan, dilakukan courtesy call dengan Duta Besar 

RI untuk Rusia H.E Muhammad Wahid Supriyadi pada tanggal 16 Desember 2016 

yang membahas hal-hal terkait neraca perdagangan non migas Indonesia dengan 

Rusia untuk periode tahun 2015 mengalami surplus sebesar USD 89,84 juta. Hal 

ini membalikkan posisi neraca Indonesia-Rusia setelah pada tahun 2014 Indonesia 

yang mengalami defisit sebesar USD 130,37 juta. Neraca perdagangan non migas 

lndonesia dengan Rusia untuk periode Januari-September 2016 mengalami surplus 

sebesar USD 330,96 juta, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 208,09% dari 

nilai periode Januari-September 2015 yang mengalami surplus sebesar USD 107,43 

juta. Merujuk hal tersebut disampaikan bahwa saat ini merupakan the second golden 

age hubungan bilateral lndonesia dan Rusia. Seiring dengan itu, kecintaan budaya 

masyarakat Rusia terhadap Indonesia juga semakin meningkat. Disamping itu Rusia 

melakukan embargo produk makanan dan minuman terhadap negara Barat dan 

sekutunya. Peluang  ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk dapat mensuplai 

produk makanan minuman dan produk lainnya ke Rusia. Pada tahun 2017 Kedutaan 

Besar RI di Moskow mempunyai beberapa program promosi yang akan dilaksanakan 

antara lain Permanent Exhibition di Food City Moscow yang akan soft launching pada 

akhir bulan Februari 2017, Festival Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2017, Wood Food Expo pada bulan September 2017, dan Pameran Moscow 

Halal Expo yang akan dilaksanakan pada bulan November 2017. Guna mendukung 

kegiatan promosi perdagangan di Rusia, Ditjen PEN diharapkan dapat memfasilitasi 

para eksportir Indonesia untuk berpartisipasi pada kegiatan promosi perdagangan 

di Rusia.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke Food City Moscow didampingi 

oleh Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Atase Perdagangan RI untuk Rusia, 

dan CEO PT Global MICE Indonesia, Helga Kumontoy untuk bertemu dengan Chairman 

dari Eurasian Business Union (EABU), Mr. Viktor Kambolov selaku penyelenggara 

Permanent Exhibition di Food City Moscow. Food City merupakan pusat wholesaler 

produk agro terbesar di Rusia dan Wilayah Eropa yang terletak di Moscow, di antara 2 

(dua) jalan utama yaitu Kievskoe dan Kalujskoe, dengan luas area 90 Ha yang terdiri 

dari warehouse, retail space, bank, office complex, restauran, dan cafe serta customs 

terminal. 

Produk-produk yang terdapat di Food City berasal dari 52 wilayah di Rusia serta 

26 negara di dunia untuk disuplai ke 52 wilayah di Rusia dan negara-negara lain di 

Eropa serta Asia. Permanent Exhibition di Food City menempati area seluas 8000 sqm 

yang telah dibuka pada bulan September 2016. Mr. Viktor dari EABU menyampaikan 

bahwa saat ini sudah ada sebanyak 30 negara yang mendaftar berpartisipasi pada 

Permanent Exhibition Food City termasuk dari negara-negara Asia seperti Malaysia, 

Thailand, Vietnam, Philipina, Korea Selatan, dll. 

Kunjungan Kerja 

Dirjen PEN dalam 

rangka Persiapan 

Partisipasi Indonesia 

pada Permanent 

Exhibition di Food 

City Moscow dan 

Kegiatan Promosi 

Lainnya, 15-19 

Desember 2016

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia



16

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Desember 2016

Keikutsertaan Indonesia pada Permanent Exhibition Food City diorganisir oleh 

PT. Global MICE Indonesia dengan total space seluas 200 sqm. Saat ini yang telah 

menyatakan kesediaanya mengikuti kegiatan ini sebanyak 10 perusahaan besar yang 

bergerak di industri makanan dan minuman. Disampaikan bahwa setiap perusahaan 

yang berminat menampilkan produknya pada Permanent Exhibition diharapkan 

dapat membayar biaya registrasi sebesar USD 200 (transferable) dan membayar biaya 

bulanan sebesar USD 575 per bulan yang harus dibayarkan sekaligus untuk jangka 

waktu 3 bulan (sudah termasuk management fee), di luar biaya transportasi barang 

dari Indonesia ke Moskow. 

Sebagai tindak lanjut terkait dengan keikutsertaan Indonesia pada Permanent 

Exhibition di Food City Moscow, KBRI Cq. Atase Perdagangan akan melakukan 

koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, KADIN, Gabungan Asosisasi Pengusaha 

Makanan dan Minuman lndonesia (GAPMMI) dan PT. Global MICE Indonesia. 

Kementerian Perdagangan diharapkan memberikan sharing terkait pembangunan 

konstruksi spesial desain Paviliun Indonesia pada Permanent Exhibition.

Kunjungan kerja ke Rusia kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Project 

CEO House of Indonesia (HOI) Vladivostok, Ms. Olga Bagryantseva. Direncanakan 

pada tahun 2017, Ms. Olga akan membawa perwakilan business people Rusia ke 

Indonesia untuk memperkenalkan pasar Rusia berikut peraturan yang berlaku di 

Rusia ke pada pengusaha Indonesia. Diharapkan pihak lndonesia dapat melakukan 

hal yang sama untuk memperkenalkan Indonesia kepada para pelaku bisnis Rusia. 

Mengingat HOI Vladivostok telah berdiri selama 1,5 tahun, dimana kurun waktu 

tersebut produk-produk Indonesia  telah mulai dikenal di Far East Region of Rusia 

dan posisi geografis yang sangat dekat dengan Asia, Vladivostok dimungkinkan 

menjadi pasar potensial sekaligus pintu gerbang  yang sangat baik untuk masuknya 

produk lndonesia  khususnya furnitur, dan art object Indonesia ke Rusia ataupun 

kawasan-kawasan Asia Timur lainnya. Karena luasnya wilayah Rusia, pengelola HOI 

di Vladivostok berencana juga untuk membuat HOI di wilayah Rusia lainnya dengan 

produk-produk yang berbeda (coffee, tea ataupun produk tekstil) sehingga produk-

produk Indonesia semakin mudah dijual dan ditemui di Rusia. Selama ini HOI di 

Vladivostok telah dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi Business to Business 

antara pengusaha Rusia dan Pengusaha Indonesia.

Selain pertemuan dengan Project CEO House of Indonesia, dalam rangkaian kunjungan 

kerja Dirjen PEN ke Rusia juga dilakukan sejumlah pertemuan bisnis dengan beberapa 

perusahaan di Rusia di antaranya:

a. OLIMAR di Moskow yang diwakili oleh General Manager, Mr. Andrey Zubkov, 

sebagai salah satu importir furnitur Indonesia terbesar di Rusia yang memamerkan 

produk-produknya di Hypermart Grande, Moskow. Pada kesempatan ini pula 

Dirjen PEN menyempatkan untuk melakukan kunjungan ke Hypermart Grande;

b. ZAO “UTA” di Saint Petersburg yang diwakili oleh Sales Director Mr. VladimirA. 

Lapin. ZAO “UTA” merupakan perusahaan bergerak di produk agriculture (kentang, 

tepung tapioka, kopi, teh, coklat, kelapa sawit, dan rempah-rempah, coconut 

sugar, cocoa) yang siap melakukan kerjasama dengan para pengusaha Indonesia. 

Terkait dengan hal tersebut Dirjen PEN menugaskan Atase Perdagangan untuk 
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melakukan komunikasi lebih lanjut dengan ZAO “UTA” guna mencari partner 

pengusaha Indonesia yang sesuai dengan permintaan dan standar pasar Rusia;

c. ITEKO di Moskow yang diwakili oleh Managing Partner, CEO Mr. Maxim Tsalkin 

yang telah melakukan impor produk kertas, paper board Indonesia sebanyak 200 

kontainer per tahun. Mr. Maxim menginginkan partnership dengan industri kayu 

dan cocoa bean lndonesia mengingat ini adalah peluang yang besar terutama 

untuk cocoa bean di Rusia yang belum ada importasi langsung dari Indonesia 

sampai saat ini. Disampaikan juga untuk investasi Manganes Project mengenai 

peluang kerjasama dengan partner Indonesia yang kiranya dapat dibantu dengan 

instansi terkait terutama BKPM dan Kementerian ESDM. Pada kesempatan 

kunjungan tersebut, Dirjen PEN juga menugaskan Atase Perdagangan RI di 

Moskow untuk menangkap peluang pasar produk cacao bean di Rusia, dengan 

cara mencarikan supplier cacao bean yang berskala besar untuk memenuhi 

permintaan pasar Rusia khususnya di industry confectionary, makanan dan 

minuman.

d. Furniture of Indonesia di Moskow yang diwakili oleh General Manager dan 

Owner, Mr. Alexander Popov merupakan importir furnitur yang sudah bergerak 

selama 20 tahun. Saat ini Mr. Popov bisnisnya sudah berekspansi ke smelter di 

bidang pertambangan di Sulawesi:

e. Kantor Perwakilan PT. Mitra Saruta Indonesia di Rusia di Moskow, Bapak 

German Anusapaty, yang mengimpor 8-10 kontainer per bulan produk benang 

Indonesia untuk sarung tangan. Beliau menyampaikan bahwa saat ini kompetitor 

produk benang Indonesia adalah RRT. Namun beliau optimis kedepannya produk 

benang Indonesia akan meningkat ekspornya ke Rusia;  

f. Alif Consult di Moscow selaku EO Moscow Halal Expo yang diwakili oleh 

Managing Partner, Ms. Madina Kalimullina yang mengharapkan partisipasi 

Indonesia di pameran tersebut dengan mengambil booth ukuran besar yang akan 

dilaksanakan pada 16-18 November 2017 di Moscow; Terkait dengan hal di atas, 

Dirjen PEN akan menugaskan Direktur Pengembangan Promosi dan Citra untuk 

menyebarkan informasi terkait Moscow Halal Expo kepada para pengusaha dan 

stakeholder terkait untuk ikut berpartisipasi di kegiatan dimaksud;

g. Rusia-lndonesia Business Council yang diwakili oleh Ms. Maria Avdeeva, 

menyampaikan tentang kegiatan dan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh 

Rusia- Indonesia Business Council.  Selain itu juga disampaikan bahwa saat 

ini sedang mendirikan trading company untuk mewadahi counter trade antara 

produk gandum dengan palm oil dan karet dari Indonesia;

h. Kantor Perwakilan MAYORA INDAH Indonesia di Rusia yang diwakili oleh 

National Sales and Promotion Manager, Mr. Gregory Shain. Disampaikan bahwa 

impor produk Mayora ke Rusia sebanyak 16 kontainer per bulan khusus untuk 

produk instant coffee mix Torabika. Dalam kondisi saat ini keuntungan diperoleh 

dengan cara menekan harga yang cukup rendah agar dapat mencuri perhatian 

dan memenangkan kompetisi dengan produk sejenis dari negara lain;

i. Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia Rusia di Moscow, Ardhyanta Purba. 

Pada pertemuan ini menyampaikan bahwa peran mahasiswa Indonesia Rusia 

seharusnya dapat dimaksimalkan untuk melakukan market intelligence dan 

mempromosikan produk Indonesia di Rusia dan kawasan sekitarnya.
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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 Desember 2016, dengan rincian 

sebagai berikut:

1.   Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada bulan 

Desember 2016 berjumlah 52 (lima puluh dua) permintaan melalui CSC, di 

antaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 14 (empat 

belas) permintaan, berdasarkan pengiriman e-mail kepada CSC maupun brafaks 

berjumlah 38 (tiga puluh delapan) permintaan. Di antara e-mail/brafaks tersebut, 

sebanyak 17 (tujuh belas) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 

21 (dua puluh satu) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan 

hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 

9 (sembilan) negara, yaitu Perancis, Mesir, Ukraina, Kanada, Mexico, Namibia, 

Filipina, Korea Selatan, 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 Spices, Agriculture product, Consumer Goods, 

Fishery, Paper & Paper Product, Pharmaceutical and Herbs, Rubber products, 

Wood Product.

Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri berasal dari kalangan eksportir 

Indonesia yang membutuhkan informasi  importir/buyer luar negeri dalam rangka 

mempromosikan produk dan juga melakukan konsultasi bisnis, di samping itu 

juga telah diberikan informasi mengenai cara menjadi anggota Membership 

Service di CSC. 

2.   Pengunjung Customer Service Centre (CSC)

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Desember 2016 sebanyak 14 (empat belas) 

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 

Desember 2016 sebanyak 14 (empat belas) perusahaan. Pengunjung CSC 

membutuhkan informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk dapat 

berpartisipasi di ruang CSC Kementerian Perdagangan, serta informasi 

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

Pelayanan 

Customer Service 

Centre 

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor
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sebagian pengunjung juga ingin mengetahui informasi tentang Membership 

Services.

B. Permanent Trade Display (PTD)

Pada periode Desember 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang 

pamer (PTD) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) 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 Desember 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 1 (satu) angkatan pelatihan 

yang dilaksanakan di Jakarta, yaitu pelatihan “Sertifikasi Halal” yang diselenggarakan 

atas kerjasama antara PPEI dengan KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia. Pelatihan 

ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 2 s.d. 3 Desember dan diikuti oleh 17 orang 

peserta.  Selama periode Januari sampai dengan Desember tahun 2016  Balai Besar 

Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) telah melaksanakan sebanyak 111  

(seratus sebelas) angkatan dengan total jumlah peserta  3.087  (tiga ribu delapan 

puluh tujuh) orang.

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Penyelenggaraan 

Program Pelatihan
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BBPPEI berupaya menjalin kerjasama 

dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan untuk memperluas dampak 

positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPPEI. Beberapa 

kegiatan kerjasama yang telah dijalankan oleh PPEI selama bulan Desember 2016 

antara lain:

a. Pada tanggal 1 Desember 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Alibaba.com guna membahas rencana 

kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut pihak Alibaba.

com mempresentasikan program website dari “Red and White China” yang 

direncanakan untuk mempromosikan produk-produk UKM Indonesia. Sebagai 

tindak lanjut, pihak Alibaba.com diminta untuk segera menyampaikan draft MoU 

kerjasama dengan Ditjen. PEN.

b. Pada tanggal 6 Desember 2016 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan 

perwakilan Kementerian Pertanian RI guna membahas rencana kerjasama antara 

BBPPEI dengan HKTI dalam hal penyelenggaraan pelatihan untuk tahun anggaran 

2017. Sebagai tindak lanjut, pihak HKTI akan mendata para pelaku UKM yang 

akan diikutsertakan dalam pelatihan dimaksud.

c. Pada tanggal 7 Desember 2016 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan PT. Surveyor Indonesia guna membahas rencana 

kerjasama kedua belah pihak dalam hal penyelenggaraan pelatihan untuk tahun 

anggaran 2017. Sebagai tindak lanjut, pihak BBPPEI akan segera mengirimkan 

surat penawaran kepada PT. Surveyor Indonesia.

d. Pada tanggal 15 Desember 2016 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan P3E Surabaya guna membahas rencana kerjasama 

antara kedua belah pihak dalam hal penyelenggaraan pelatihan untuk tahun 

anggaran 2017. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pada tahun 2017 

kedua pihak akan bekerjasama menyelenggarakan 2 (dua) angkatan pelatihan 

dengan menggunakan skema pendanaan subsidi. Sebagai tindak lanjut, pihak 

P3E Surabaya akan segera mengirimkan surat permintaan kepada BBPPEI.

Promosi dan 

Kerjasama
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Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 

selama bulan Desember 2016 Tim Manajemen BBPPEI telah melakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 5 Desember 2016 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat 

presentasi Widyaiswara yang akan membawakan materi baru, yaitu Sdr. Victor 

Tulus Pangapoi Sidabutar yang membawakan materi “Prosedur dan Dokumen 

Ekspor” serta Sdr. Denri Purba yang membawakan materi “Mengenal Bisnis”.

b. Pada tanggal 6 Desember 2016 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat 

evaluasi dan review terhadap makalah standar untuk materi “Indonesia National 

Single Window (INSW)” dengan menghadirkan Sdr. Era Yuwono (praktisi) sebagai 

narasumber.

c. Pada tanggal 8 Desember 2016 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat 

penyusunan makalah standar untuk materi “Biaya dan Harga untuk Ekspor” 

dengan menghadirkan Sdr. Nursyamsu Mahyuddin (praktisi) dan Sdr. Chandra 

Lukita (praktisi) sebagai narasumber.

d. Pada tanggal 13 Desember 2016 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI melakukan 

kunjungan kerja ke PT. Surveyor Indonesia guna membahas penyusunan kurikulum 

yang diperlukan untuk pelatihan selanjutnya yang akan diselenggarakan atas 

kerjasama kedua belah pihak.

e. Pada tanggal 15 Desember 2016 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah guna 

membahas pemilihan topik pelatihan yang akan diselenggarakan atas kerjasama 

kedua belah pihak pada tahun 2017.

a. Pada tanggal 5 Desember 2016 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat 

persiapan audit internal SMM ISO 9001:2015 yang akan berlangsung pada 

tanggal 19 s.d. 20 Desember 2016.

b. Pada tanggal 8 Desember 2016 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan rapat 

evaluasi terhadap beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan sebagai 

berikut:

•	 “Refreshment for Training of Exporters (TOX)” (Surabaya, 25 s.d. 27 Oktober 

2016).

•	 “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Mataram, 15 s.d. 17 November 2016).

•	 “Refreshment for Training of Exporters (TOX)” (Mataram, 22 s.d. 24 November 

2016).

•	 “Prosedur Ekspor” (Yogyakarta, 22 s.d. 24 November 2016).

•	 “Sertifikasi Halal” (Jakarta, 25 s.d. 26 November 2016).

•	 “Pengolahan Rotan untuk Ekspor” (Medan, 29 November s.d. 1 Desember 

2016).

•	 “Sertifikasi Halal” (Jakarta, 2 s.d. 3 Desember 2016).

c. Pada tanggal 13 Desember 2016 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menghadiri 

rapat Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi. Dalam rapat tersebut 

disampaikan laporan terkait kinerja LSP pada tahun anggaran 2016 serta program 

kerja untuk tahun anggaran 2017. Selain itu dalam rapat tersebut disepakati pula 

bahwa sebaiknya proses revisi terhadap SKKNI segera dimulai.

Kegiatan Lain

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Silabus 
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d. Pada tanggal 14 Desember 2016 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI menghadiri 

rapat koordinasi program Ditjen PEN untuk tahun anggaran 2017.

e. Pada tanggal 19 dan 20 Desember 2016 PPEI Tim Sekretariat ISO PPEI mengadakan 

audit internal terhadap penerapan SMM ISO 9001:2015 di lingkungan kerja PPEI.

f. Pada tanggal 20 Desember 2016 PPEI mengadakan kegiatan Joint Stakeholder 

yang bertujuan meningkatkan jejaring kerjasama di antara para pemangku 

kepentingan di BBPPEI yang meliputi Tim Manajemen PPEI, para fasilitator dan 

para alumni peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPPEI.

Kunjungan kerja dilakukan pada tanggal 23-26 November 2016 dengan agenda 

utama adalah melakukan kegiatan supervisi pada ITPC Busan. Dalam kunjugan kerja 

tersebut juga dilakukan pertemuan dengan Duta Besar RI Seoul dan Korea Importes 

Association (KOIMA) untuk melakukan diskusi terutama mengenai informasi terkini 

peluang maupun hambatan produk ekspor non migas lndonesia di Korea Selatan.

Rangkaian pertama dari kunjungan kerja ke Busan ada melakukan supervisi 

pelaksanaan kegiatan di ITPC Busan. Pada tahun 2016, ITPC  Busan telah melakukan 

upaya terkait dengan pencapaian target ekspor lndonesia ke Korea selatan Tahun 

2016, antara lain:

•	 Melakukan pembenahan sosial media dan website ITPC agar para pemangku 

kepentingan semakin mudah untuk memperoleh informasi terkait dengan 

Indonesia dan produk lndonesia.

•	 Melakukan pembenahan pada basis data eksportir di website lTPC Busan. ITPC 

Busan juga membuat aprikasi mobile yang dapat diunduh dari perangkat android 

maupun apple. Dalam aplikasi tersebut disediakan informasi kontak pengusaha 

lndonesia yang telah divalidasi sehingga dapat dilihat secara mudah oleh 

pengusaha Korea maupun lndonesia.

•	 ITPC Busan juga membuat inovasi software dan hardware yang diberi nama 

Digital Brochure lndonesia (DiBI). Software ini memuat brosur perusahaan 

lndonesia yang dapat dicari dengan mudah berdasarkan kategori dan dapat 

langsung di bagikan melalui e-mail.  Selain itu aplikasi DiBI ini juga berisi basis 

data Surat Keterangan Asal (SKA) yang dapat digunakan sebagai analisa internal 

dalam melakukan evaluasi terhadap produk yang diminati oleh Korea Selatan. 

Aplikasi ini juga dapat dilakukan untuk menjawab inquiry permintaan maupun 

penawaran berdasarkan data SKA maupun data yang di input secara manual oleh 

ITPC Busan.

•	 Pameran-pameran yang telah diikuti oleh ITPC Busan pada Tahun 2016 di 

antaranya adalah Coffee Expo Seoul 2016, Seoul Food Fair 2016, Busan 

lnternasional Fisheries (BISFE), Lifestyle of Health and Sustainabtity (LOHAS), 

dan Busan lnternational Shoe Show (BISS). Khusus untuk pelaksanaan Coffee 

Expo Seoul 2016, ITPC Busan menyampaikan bahwa hasil yang diperoleh baik 

dari kepesertaan maupun hasil transaksi tidak sesuai dengan harapan. Hal ini 

disebabkan waktu penyelenggaraan pameran yang bersamaan dengan pameran 

Kunjungan Kerja 

dalam Rangka 

Supervisi ITPC 

Busan-Korea 

Selatan

1.6. Kegiatan Penunjang
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Specialty Coffee Association of America (SCAA) di Atlanta, Amerika Serikat. 

Pada  pelaksanaan tahun 2011, waktu penyelenggaraan kedua pameran ini tidak 

bersamaan, sehingga diharapkan keikutsertaan ITPC Busan pada pameran Coffee 

Expo Seoul 2017 dapat lebih maksimal. 

•	 Membuat program mingguan “Wednesday Coffee Day“ dengan mengundang 

perusahaan maupun masyarakat umum untuk datang ke ruang pamer ITPC 

Busan.    

Kendala yang umum utama dihadapi oleh ITPC Busan dalam melakukan kegiatan 

promosi ekspor antara lain:

•	 Basis data perusahaan Indonesia, terutama perusahaan yang berkomitmen untuk 

melakukan promosi di luar negeri dari beberapa perusahaan yang di hubungi 

oleh ITPC Busan seringkali berkeberatan untuk ikut pameran dikarenakan biaya 

akomodasi tidak ditanggung oleh ITPC.

•	 Seringkali peserta pameran membatalkan sepihak keikutsertaan dalam sebuah 

pameran yang difasilitasi, sedangkan waktu pameran sudah sangat dekat 

sehingga ITPC Busan sulit untuk mencari perusahaan yang kompeten dengan 

waktu yang sangat terbatas.

•	 Lambatnya respon dari perusahaan atau Asosiasi dalam menjawab penawaran 

partisipasi pameran yang dilaksanakan di Korea Selatan serta inquiry yang  

diminta importir Korsel Terkadang inquiry yang diminta belum bisa dipenuhi 

oleh perusahaan Indonesia dalam hal standar kualitas yang dinlinta oleh importir.

Saran ITPC Busan terhadap penganggaran ITPC Busan adalah agar pengiriman 

anggaran untuk biaya gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor 

yang merupakan biaya tetap dipisahkan dengan anggaran kegiatan yang berkaitan 

dengan Tupoksi ITPC. Untuk biaya-biaya tetap perlu dibuat sistem perbulan seperti 

di KBRI atau normalnya di Indonesia.

Pertemuan dengan Bapak Duta Besar RI Korea Selatan

Pada tanggal 25 November 2016, didampingi oleh Atase Perdagangan Seoul dan 

Wakil Kepala ITPC Busan, Sekretaris Ditjen PEN melakukan pertemuan dengan Bapak 

Duta Besar. Berikut hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut:

•	 Adanya tawaran dari Universitas Sungkyul kepada KBRI berupa ruangan di 

lingkungan kampusnya seluas 225 m² yang dapat dimanfaatkan secara  cuma-

cuma untuk menampilkan produk-produk lndonesia di Seoul seperti konsep 

House of Indonesia (HoI) yang telah difasilitasi Kementerian Perdagangan di 

beberapa negara. Bapak Duta Besar berharap HoI di kampus ini, selain berisikan 

display produk-produk ekspor lndonesia, juga dilengkapi dengan cafe yang 

menyediakan makanan dan minuman khas lndonesia.

•	 Bapak Dubes memberi perhatian khusus terhadap nilai ekspor non migas 

lndonesia ke Korea Selatan dalam periode 5 tahun terakhir ini yang setiap tahun 

mengalami penurunan dengan trend sebesar -7,84%. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Bapak Dubes berkeinginan untuk membuat kalan empiris mengenai 

penyebab turunnya ekspor non migas lndonesia ke Korea Selatan.

•	 KBRI Seoul kesulitan untuk mendapatkan database perusahaan (eksportir) 
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lndonesia yang selama ini mempunyai pangsa pasar yang besar di Korea Selatan. 

Oleh karena itu, pihak KBRI berharap agar Kementerian Perdagangan dan 

Ditjen Bea Cukai dapat memberikan data yang valid kepada pihak KBRI untuk 

ditindaktanjuti.

Pertemuan dengan Korea Importers Association (KOIMA)

Setelah melakukan pertemuan dengan Bapak Duta Besar, kunjungan kerja dilanjutkan 

dengan melakukan pertemuan dengan KOIMA. Pertemuan dengan KOIMA diterima 

oleh Mr. Sung-Hoon, Kang, Director International Cooperation Office (Asia Middle 

East Africa). Poin-poin  dari pertemuan adalah sebagai berikut:

•	 Mr. Kang menawarkan untuk membawa delegasi misi dagang Korea ke lndonesia 

pada tahun 2017. Kegiatan ini  direncanakan  akan dilaksanakan pada minggu 

ke-2 atau ke-3 bulan Juli 2017 dengan target delegasi antara 80 sampai 100 

delegasi. KOIMA akan menyampaikan surat secara formal terkait kegiatan ini 

diawal tahun 2017.

•	 KOIMA mengharapkan bila program ini terlaksana, Ditjen PEN dapat memfasilitasi 

pelaksanaan Seminar/Forum beserta ruangan, konsumsi dan mengadakan gala 

dinner dengan mengundang seluruh anggota delegasi dan Menteri Perdagangan 

RI.

•	 Pada kesempatan pertemuan tersebut, Sekretaris Ditjen PEN  juga menyampaikan 

agar kegiatan misi dagang dapat menghasilkan sesuatu yang kongkrit, berupa 

penandatanganan MOU atau kesepakatan kerjasama antara pelaku usaha dari 

kedua negara. Kegiatan misi dagang ini hendaknya dapat dilakukan komunikasi 

lebih awal antar pelaku usaha Korea Selatan dan Indonesia, untuk saling 

melakukan penjajakan bisnis sebelum delegasi berangkat ke Jakarta. Sehingga 

pada saat kunjungan misi dagang telah disepakati kontrak pemberian antara 

pengusaha Indonesia dan Korea Selatan. Atas masukan ini, Mr. Kang berjanji 

akan mengirim daftar peserta misi jauh hari sebelum keberangkatan.

Dalam rangka kunjungan kerja Dirjen PEN ke Sydney - Australia, telah dilakukan 

sejumlah kunjungan, termasuk di antaranya kunjungan ke importir atau buyers 

potensial Australia (Sydney) yang telah melakukan penandatanganan MoU pada saat 

Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 yang lalu, yaitu Eastern Cross Trading Pty Ltd, Sony 

Trading Pty Ltd serta Grein Australia Pty Ltd. Dari hasil kunjungan ke beberapa importir 

tersebut, para buyers telah melakukan realisasi MoU yang telah ditandatangani. 

Dirjen PEN juga melakukan kunjungan ke gudang-gudang bersangkutan dan melihat 

produk-produk Indonesia yang mereka impor dari Indonesia yang sebagian besar 

merupakan produk makanan dan minuman. Dirjen PEN melihat peluang produk 

lndonesia untuk memasuki pasar Australia masih terbuka lebar, namun perlu 

diperhatikan beberapa hal terkait persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh 

produk lndonesia. Seluruh  buyers  tersebut merupakan diaspora Indonesia dan salah 

satunya Suliyanti dari Eastern Cross Trading Pty Ltd, berencana mendirikan House of 

Indonesia (Hol) di Sydney. 

Rencana pendirian Hol di Sydney telah diinisiasi sejak tahun 2011 dan pada saat 

itu telah mendapatkan sebagian besar perijinan untuk membangun gedung Hol 
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dari pemerintah setempat. Akan tetapi dikarenakan belum adanya komitmen pasti 

dari Pemerintah RI saat itu maka rencana pendirian tersebut belum terlaksana 

hingga saat ini. Berdasarkan proposal yang diterima Dirjen PEN terima, Suliyanti 

mempunyai lahan yang cukup strategis karena terletak dekat dengan airport serta 

akses transportasi publik yang mudah dijangkau, dan yang bersangkutan bersedia 

membangun Hol dengan biaya sendiri, namun  membutuhkan komitmen pemerintah 

khususnya untuk biaya operasional keberlangsungan HoI. Rencana program yang 

dilakukan dinilai sangat efisien mengingat pemerintah Indonesia saat ini sedang 

menggalakkan Nation Branding. Untuk menjaga kesinambungan biaya operasional 

Hol maka diharapkan kantor ITPC Sydney (Kemendag), kantor IIPC Sydney (BKPM), 

serta kantor promosi Indonesia Iainnya dapat memanfaatkan keberadaan gedung Hol 

dimaksud secara bersama-sama.

Dalam rangkaian kunjungan kerja, Dirjen PEN juga melakukan courtesy caII 

dengan Konsul Jenderal Rl di Sydney Yayan G.H. Mulyana, untuk menyampaikan 

dan membahas rencana pendirian Hol. Hal ini disambut baik oleh Konjen Sydney 

mengingat potensi diaspora Indonesia di Australia dan khususnya di Sydney sangat 

besar. Jumlah diaspora Indonesia di Australia saat ini tercatat sekitar 80.000 orang 

dan sekitar 25% di antaranya berada di Sydney. Penggunaan Hol ini direncanakan 

memfasilitasi berbagai macam bentuk kegiatan promosi pariwisata, perdagangan, 

dan investasi  RI serta pembentukan citra positif Indonesia secara menyeluruh. Pihak  

Konsulat Jenderal RI di Sydney berkomitmen untuk mendukung penuh rencana ini 

dan akan membantu terkait perijinan di Pemerintah setempat yang telah habis masa 

berlakunya. 

Dirjen PEN juga akan menugaskan Atase Perdagangan RI di Canberra dan ITPC 

Sydney untuk memonitor rencana pendirian Hol tersebut. bahwa Ditjen PEN pada 

tahun 2017 memiliki program untuk memfasilitasi Hol di 4 negara dengan  tujuan 

lebih memperkenalkan produk Indonesia dan dalam rangka Nation Branding. Dirjen 

PEN akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dan berkoordinasi dengan Konjen 

RI di Sydney, Kementerian Luar Negeri di Jakarta serta Kementerian/instansi lain 

khususnya Kementerian Pariwisata dan BKPM dalam rangka sinergi di bidang promosi 

di luar negeri.
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AGENDA KEGIATAN DIRJEN PEN

Jakarta, 5 Desember 2016

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda 

didampingi Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, 

Merry Maryati, Direktur Pengembangan Pasar dan 

Informasi Ekspor, Tuti Prahastuti, serta Kepala Balai 

Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Iriana 

Trimurty Ryacudu, menerima courtesy call delegasi 

Zhejiang Province RRT yang dipimpin oleh Vice Chairman 

of the Standing Committee of Zhejiang Provincial 

People’s Congress, Cheng Weishan, bertempat di Ruang 

Rapat DJPEN Kementerian Perdagangan, Jakarta

Jakarta, 7 Desember 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda, membuka secara resmi Pameran Indocraft 

2016, di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.                      

Jakarta, 14 Desember 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 

Arlinda membuka secara resmi Rapat Koordinasi 

Program dan Kegiatan Ditjen PEN Tahun Anggaran 

2017 yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon 

II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV di 

lingkungan Ditjen PEN termasuk Pejabat Pengelola 

Keuangan, bertempat di Ruang Singosari Hotel 

Borobudur Jakarta

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN), Arlinda, didampingi oleh Direktur 

Pengembangan Promosi dan Citra, Merry Maryati, melakukan Kunjungan Kerja ke Rusia tanggal 16 

Desember 2016 dalam rangka mencari terobosan baru dalam memasarkan produk Indonesia ke Rusia tahun 

2017. Kegiatan diawali Courtesy Call dengan Duta Besar RI untuk Rusia H.E Muhammad Wahid Supriyadi. 

Pada pertemuan tersebut hadir pula Atase Perdagangan untuk Rusia, Heryono Hadi Prasetyo, Fungsi 

Ekonomi KBRI Moscow, Kiki Kartodinoto dan CEO PT Global MICE Indonesia, Helga Kumontoy.                      

Rusia, 16 Desember 2016
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Rusia, 19 Desember 2016

Dirjen. PEN dan Tim melakukan pertemuan bisnis 

dengan sejumlah importir / pengusaha Rusia yang ada 

di Moscow. Dari pengusaha hadir dalam pertemuan 

tersebut CEO ITEKO, Mr. Maxim Tsalkin; National Sales 

and Promotion Manager perwakilan PT. Mayora Indah di 

Rusia, Mr. GrigoryShain; General Manager untuk Rusia 

PT. Mitra Saruta, Mr. German Anusapaty; Managing 

Director and Owner Furniture of Indonesia, Mr. Alexander 

V. Popov; Russia-Indonesia Business Council, Ms. Maria 

Avdeeva; serta EO pameran Moscow Halal Expo, Ms. 

Madina Kalimullina

Jakarta, 21 Desember 2016

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda 

didampingi oleh Sekretaris Ditjen PEN Ari Satria, 

Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Djatmiko 

Bris Witjaksono, Direktur Pengembangan Promosi dan 

Citra Merry Maryati, dan Kepala Balai Besar Pendidikan 

dan Pelatihan Ekspor Indonesia Iriana Trimurty Ryacudu 

membuka Temu Wicara Kerja Sama Pengembangan 

Ekspor yang berlangsung di Auditorium Utama 

Kementerian Perdagangan Jakarta.                      

Direktur Jenderal PEN Arlinda dan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung 

(FSRD ITB) Imam Santosa menandatangani Nota Kesepahaman antara Kemendag dalam hal ini Ditjen PEN 

dengan FSRD ITB tentang Pendampingan Dalam Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor Berbasis Desain 

bertempat di Indonesia Design Development Center (IDDC), Gedung Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia (BBPPEI), Jakarta, Rabu (21/12). Turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman 

tersebut, Direktur Pengembangan Produk Ekpor Sulistyawati, Kepala BBPPEI Iriana Trimurty Ryacudu, 

Direktur Utama PT Sarinah Handriani T. Setyowati serta perwakilan PT Bank BRI dan Eselon II di lingkungan 

Kementerian Perdagangan
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Madiun, 27 Desember 2016

Dirjen PEN Arlinda membuka acara pemaparan 

dan serah terima laporan Riset Nation Branding 

Indonesia bertempat di Auditorium Gedung Utama 

Kementerian Perdagangan pada Rabu (21/12). 

Hadir pada acara tersebut, Deputi III Bidang Kajian 

dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis, Kantor 

Staf Presiden (KSP), Denni Puspa Purbasari, Deputi 

Promosi Investasi BKPM Himawan Djokokusumo, 

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, 

Timur Tengah, Amerika dan Afrika Kementerian 

Pariwisata, Nia Niscaya, serta beberapa Pejabat 

Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan 

serta perwakilan dari Kementerian terkait.                      

Jakarta, 21 Desember 2016

Dirjen PEN, Arlinda melakukan serah terima 

jabatan Direktur Kerja Sama Pengembangan 

Ekspor, Djatmiko Bris Witjaksono, bertempat di 

ruang rapat Ditjen PEN, hari Rabu (21/12). Hadir 

pada acara tersebut Sekretaris Ditjen PEN Ari 

Satria, Direktur Pengembangan Produk Ekspor 

Sulistyawati, Direktur Pengembangan Promosi 

dan Citra Merry Maryati, serta Kepala BBPPEI Iriana 

Trimurty Ryacudu.
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Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda didampingi Direktur Pengembangan Pasar dan 

Informasi Ekspor, Tuti Prahastuti, Kepala Dinas Perindagkopar Kota Madiun, Sudandi, Kepala Dinas Pasar 

Kota Madiun, Gaguk Hariyono melakukan kunjungan ke pasar rakyat di Kota Madiun yaitu Pasar Besar dan 

Pasar kojo, Selasa (27/12). Pasar Besar memiliki luas 16.710 m2 dengan jumlah pedagang sebanyak 1600 

pedagang. Sedangkan Pasar Kojo memiliki luasan 1.920 m2 dengan jumlah 65 pedagang.      

Kunjungan kerja Dirjen PEN ini dalam rangka memantau 

perkembangan harga dan ketersediaan pasokan barang 

kebutuhan pokok paska hari raya Natal dan menjelang 

tahun Baru 2017. Pada kunjungan ini Dirjen PEN 

berkesempatan melakukan dialog langsung dengan 

para pedagang mengenai stok, perkembangan harga, 

dan masalah pendistribusian barang kebutuhan pokok 

di wilayah Kota Madiun.
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Terkait dengan rencana perpanjangan kerjasama antara Ditjen PEN dengan HKTDC, 

pihak HKTDC mengharapkan kiranya Nota Kesepahaman (MoU) dapat ditandatangani 

paling lambat bulan April 2017 baik di Hong Kong maupun di Jakarta. Adapun untuk 

hal - hal yang bersifat teknis akan dimuat secara terpisah dalam bentuk turunan dari 

MoU dimaksud (misalnya dalam bentuk service agreement).

Managing Partner Penyelenggara Food City, Ms. Madina Kalimullina yang 

mengharapkan partisipasi Indonesia di pameran tersebut dengan mengambil booth 

ukuran besar yang akan dilaksanakan pada 16-18 November 2017 di Moscow.

       

•	 Sehubungan dengan kegiatan promosi pameran dagang di Korea Selatan, 

lndonesia akan menjadi Guest of Country pada Seoul Coffee Expo 2017, tanggal 

13-16 April 2017 dan akan mendapat booth gratis seluas 90 M². Kegiatan Seoul 

Coffee Show 2017 tersebut telah diagendakan sebagai salah satu program 

promosi Luar Negeri Ditjen PEN tahun 2017.

•	 Adanya tawaran dari Universitas Sungkyul kepada KBRI berupa ruangan di 

lingkungan kampusnya seluas 225 m² yang dapat dimanfaatkan secara cuma-

cuma untuk menampilkan produk-produk lndonesia di Seoul seperti konsep 

House of Indonesia (HoI) yang telah difasilitasi Kementerian Perdagangan di 

beberapa Negara.

3.1  Kendala, Isu dan Permasalahan

Bab III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Partisipasi 

Pada Kegiatan 

“Business of 

Intelectual 

Property Asia 

Forum” dan 

Pertemuan 

dengan HKTDC 

di Hong Kong

Kunjungan Kerja 

Dirjen PEN dalam 

rangka Persiapan 

Partisipasi 

Indonesia pada 

Permanent 

Exhibition 

di Food City 

Moscow dan 

Kegiatan 

Promosi Lainnya, 

15-19 Desember 

2016

Kunjungan Kerja 

dalam Rangka 

Supervisi ITPC 

Busan-Korea 

Selatan
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3.2  Tindak Lanjut Penyelesaian

Saat ini Ditjen PEN tengah mempersiapkan konsep MoU dan service agreement yang 

memuat hal-hal yang telah disepakati kedua pihak sebagaimana tertulis.

Terkait dengan permintaan penyelenggara Food City, Dirjen PEN akan menugaskan 

Direktur Pengembangan Promosi dan Citra untuk menyebarkan informasi terkait 

Moscow Halal Expo kepada para pengusaha dan stakeholder terkait untuk ikut 

berpartisipasi di kegiatan dimaksud.

•	 Dit. P2C telah berkoordinasi dengan Atdag Seoul dan ITPC Busan perihal 

partisipasi Indonesia dalam pameran dimaksud.

•	 Terkait dengan tawaran Universitas Sungkyul kepada KBRI, Sekretaris Ditjen 

PEN telah meminta Atdag Seoul untuk meninjau secara langsung lokasi yang 

ditawarkan untuk Hol tersebut dan memberikan masukan kepada Sekretaris Ditjen 

PEN sehingga Ditjen PEN dapat mempertimbangkannya untuk  diprogramkan 

sebagai kegiatan di tahun 2017.

Partisipasi Pada 

Kegiatan “Business 

of Intelectual 

Property Asia 

Forum” dan 

Pertemuan dengan 

HKTDC di Hong 

Kong

Kunjungan Kerja 

Dirjen PEN dalam 

rangka Persiapan 

Partisipasi 

Indonesia pada 

Permanent 

Exhibition di Food 

City Moscow dan 

Kegiatan Promosi 

Lainnya, 15-19 

Desember 2016

Kunjungan Kerja 

dalam Rangka 

Supervisi ITPC 

Busan-Korea 

Selatan
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Bab IV. PENUTUP

Selama bulan Desember 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-

kegiatan antara lain Soft Launching “Indonesia Showcase” di KBRI Singapura, Partisipasi 

Pada Kegiatan “Business of Intelectual Property Asia Forum” dan Pertemuan dengan 

HKTDC di Hong Kong, Implementasi Kerjasama di Bidang Pengembangan Ekspor 

dengan Counterpart Asia Pasifik, Partisipasi Indonesia pada Permanent Exhibition di 

Food City Moscow dan Kegiatan Promosi Lainnya, 15-19 Desember 2016, Kunjungan 

Kerja dalam Rangka Supervisi ITPC Busan-Korea Selatan, serta Kunjungan Kerja Dirjen 

PEN ke Sydney - Australia.

Dengan demikian, sepanjang bulan Desember 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 

Desember 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.
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