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

terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Diversifikasi 

Produk Ekspor yaitu: Wawancara Dengan Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK 

LIPI Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif, HIPMI Fashion Week 2016 di 

Bali; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor 

yaitu Roundtable Discussion (RTD) “Penguatan Penetrasi Pasar Kawasan SACU dan 

ECOWAS”, Rapat Pleno Komite Penugasan Khusus Ekspor Produk Pulp dan Kertas.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Taiwan International Halal Expo 2016, 

Persiapan Partisipasi Indonesia Pada Tokyo Game Show 2016; kegiatan Peningkatan 

Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor melalui Pelayanan Customer 

Service Centre, Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor. 

Adapun penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan/

input maupun informasi kepada Menteri Perdagangan dan unit eselon I lainnya 

dari Ditjen PEN berkaitan dengan realisasi dan evaluasi kegiatan sepanjang bulan 

Juli 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 ketujuh 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,   Agustus 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 Juli 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 Juli 2016 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor 

meliputi kegiatan antara lain: Wawancara Dengan Pusat Penelitian Perkembangan 

IPTEK LIPI Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif, HIPMI Fashion Week 2016 

di Bali.   

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama Bulan 

Juli ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Roundtable Discussion 

(RTD) “Penguatan Penetrasi Pasar Kawasan SACU dan ECOWAS”, Rapat Pleno Komite 

Penugasan Khusus Ekspor Produk Pulp dan Kertas. 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 

pada bulan Juli ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Taiwan International Halal Expo 

2016, Persiapan Partisipasi Indonesia Pada Tokyo Game Show 2016. 

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan Juli ini telah diterima sebanyak 49 (empat puluh sembilan) 

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

Center (CSC) sepanjang bulan Juli juga telah menerima kunjungan dari 17 (tujuh 

belas) perusahaan dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 

konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Juli 2016 ini PPEI telah 

menyelenggarakan 6 (enam) angkatan pelatihan, baik di pusat maupun di daerah, 

dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 144 orang. 

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

yang dihadapi antara lain Roundtable Discussion (RTD) “Penguatan Penetrasi Pasar 

Kawasan SACU dan ECOWAS” dan Kegiatan Edukasi Publik Mengenai Implementasi 

MEA Tahun 2016 di Sulawesi Tengah.

RINGKASAN EKSEKUTIF

4
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Kegiatan wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Ruang 

Rapat lantai 13 Gedung Kementerian Perdagangan, dengan dihadiri oleh Tim Peneliti 

dari Pusat Perkembangan IPTEK, LIPI serta perwakilan Dit. Pengembangan Produk 

Ekspor. Wawancara yang dilakukan oleh Tim peneliti LIPI ini merupakan implementasi 

dari MoU antara LIPI dengan BEKRAF, perihal kajian ekonomi kreatif. Tujuan dari 

pelaksanaan wawancara tersebut adalah dalam rangka pengumpulan informasi 

terkait kebijakan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim Peneliti, kajian ekonomi kreatif yang 

dilakukan oleh kedua instansi tersebut berfokus pada tiga sub sektor, yaitu fesyen, 

kerajinan dan kuliner. Namun demikian, pada kesempatan ini, wawancara yang 

dilakukan difokuskan untuk membahas sub sektor fesyen. 

Beberapa informasi dan masukan yang disampaikan pada kesempatan tersebut, 

yaitu:

a. Kebutuhan mendasar yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif 

adalah keseragaman pemahaman terhadap definisi ekonomi kreatif, serta 

klasifikasi 16 subsektor, yang dituangkan dalam pengelompokan KBLI (Klasifikasi 

Baku Lapangan Usaha Indonesia) serta HS Code yang baku, sehingga hal ini dapat 

memudahkan pula dalam pengumpulan dan analisa data terkait ekonomi kreatif.

b. Data penunjang terkait ekonomi kreatif saat ini hanya tersedia hingga tahun 2013, 

kecuali data kerajinan dan fesyen. Dengan berbagai dinamika perekonomian yang 

telah terjadi beberapa tahun belakangan, maka data tersebut tidak relevan lagi 

untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi 

kreatif. Oleh karena itu, proses pembaharuan data ekonomi kreatif menjadi hal 

yang sangat penting.

c. Terkait kebijakan atau regulasi ekonomi kreatif, disampaikan bahwa program-

program yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor 

non-migas, salah satunya melalui peningkatan daya saing produk kreatif yang 

bernilai tambah. Selain itu, juga diupayakan agar para pelaku kreatif dapat 

berkolaborasi dengan distributor atau industri besar, sehingga dapat diproduksi 

dan didistribusikan secara masal.

d. Kegiatan-kegiatan pengembangan produk kreatif yang dilaksanakan Ditjen PEN 

antara lain Adaptasi Produk; Fasiitasi Pendampingan Desainer (Designer Dispatch 

Services); Rebranding; Identifikasi Potensi Ekspor; Fasilitasi Kekayaan Intelektual; 

serta Penyediaan layanan Indonesia Design Development Center (IDDC).

Sebagai upaya mempromosikan sektor kreatif fesyen di Bali, Himpunan Pengusaha 

Muda lndonesia (HIPMI) Badan Pengurus Daerah (BPD) Bali menggagas suatu 

kegiatan bertajuk “HIPMI Fashion Week“ yang digelar pada tanggal 21 Juli - 1 Agustus 

2016, dengan mengambil lokasi di Beachwalk Shopping Mall, Kuta. Selama 12 

hari penyelenggaraannya, panitia menargetkan 25.000-35.000 pengunjung akan 

berpartisipasi, baik sebagai pengunjung maupun peserta di berbagai rangkaian 

acara. Kegiatan HIPMI Fashion Week 2016 juga merupakan ajang apresiasi bagi 

para pengusaha muda di Bali yang bergerak di industri fesyen, sekaligus sebagai 

wadah pertemuan antara para pelaku kreatif fesyen dengan pecinta dan pengamat 

fesyen, terutama buyer yang diundang dari luar negeri. Selain pameran dan peragaan 
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Wawancara Dengan 
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busana, pagelaran HIPMI Fashion Week 2016 juga dimeriahkan dengan rangkaian 

kegiatan seperti Fashion Design Competition, Fashion Sketch Exhibition, Fashion 

Photography Talkshow & Competition by Dewandra Djelantik, Fashion Talkshow by 

Musa Widyatmodjo, Fashion People Gathering, HIPMI Fashion Week Award Night, 

Make up Artis Demo by Rob Peetom, serta Putri Bali The Reunian Parade Show. 

Pembukaan HIPMI Fashion Week diadakan pada tanggal 21 Juli 2016, bertempat 

di Beachwalk Shopping Mall, Kuta. Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu 

lndonesia Raya ini turut dihadiri oleh kalangan Pemerintah dan Asosiasi di antaranya 

Bpk. Gde Sumarjaya Linggih (DPR RI), Bpk. AA Bagus Adhi Mahendra Putra (DPR Rl), 

perwakilan Kemendag, perwakilan  Kemenperin, Kadispar Prov Bali, Ketua Dekranasda 

Prov Bali, Ketua Dekranasda Kab. Gianyar, Ketua Dekranasda Kab. Badung dan Ketua 

Dekranasda Kab. Denpasar. Dalam laporannya, Ketua Panitia Penyelenggara HIPMI 

Fashion Week 2016, Bpk. I Wayan Ari Danangga, menyampaikan harapannya untuk 

menjadikan HIPMI Fashion Week sebagai salah satu barometer kemajuan industri 

fesyen, baik di Bali maupun di lndonesia secara keseluruhan. Untuk itu, segenap 

pengurus BPD Bali sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pemerintah 

dan asosiasi terkait, termasuk upaya Kemendag cq. DJPEN dalam mempromosikan 

kegiatan ini melalui Atase Perdagangan Rl di Bangkok dan Tokyo, serta Fungsi Ekonomi 

RI di Hong Kong. Selanjutnya, Kadispar Kab. Badung (Bpk. Cok Raka Darmawan) 

yang hadir mewakili Bupati Badung, dalam sambutannya menyampaikan dukungan 

pihak Pemkab Badung, baik secara materiil maupun moril, terhadap kegiatan HIPMI 

Fashion Week yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri fesyen di Bali. 

Oleh karena itu, Pemkab Badung mengharapkan agar perhelatan dimaksud dapat 

dikembangkan menjadi kegiatan berskala internasional.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ditjen PEN menyampaikan 

sambutan dalam acara pembukaan HIPMI Fashion Week 2016. Dalam sambutan 

tersebut disampaikan mengenai pentingnya pengembangan desain, dalam rangka 

menghasilkan produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi di 

pasar global. Sehubungan hal ini, Ditjen PEN terus menghimbau para pelaku kreatif di 

Bali agar dapat mengoptimalkan sejumlah fasilitas yang tersedia di lndonesia Design 

Development Centre (IDDC), Jakarta, khususnya akses informasi ke Euromonitor 

lnternational dan Stylus, yang mana merupakan sumber informasi kredibel dan 

terdepan mengenai perkembangan pasar ekspor dan tren global. 
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Roundtable Discussion (RTD) dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2016 bertempat 

di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, dengan dipimpin oleh Direktur Afrika, Ditjen 

Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri. RTD tersebut dihadiri oleh 

perwakilan Biro Kerjasama Luar Negeri dari BPOM; perwakilan Badan Karantina 

Pertanian dari Kementerian Pertanian; perwakilan Direktorat Akses Pasar lndustri 

lnternasional dari Kementerian Perindustrian; perwakilan Badan Kebijakan Fiskal dan 

Direktorat Kepabeanan lnternasional dari Kementerian Keuangan; perwakilan Pusat 

Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, perwakilan Direktorat Pengembangan Pasar 

dan lnformasi Ekspor, dan perwakilan Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor 

dari Kementerian Perdagangan. Diskusi dimaksudkan sebagai upaya penjajakan 

lebih lanjut pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) RI–Southern African 

Customs Union (SACU) untuk mengurangi hambatan perdagangan ke kawasan SACU. 

Selain itu, diskusi sekaligus juga dimaksudkan sebagai wadah pertukaran pandangan 

mengenai strategi menghadapi kebijakan perdagangan bersama negara-negara 

Economic Community of West African States (ECOWAS), maupun kebijakan individual 

negara anggotanya yang menciptakan hambatan bagi ekspor RI ke kawasan tersebut.

I.     Paparan Direktorat Afrika, Kementerian Luar Negeri

Southern African Customs Union (SACU)

a. Dijelaskan bahwa SACU dibentuk pada tahun 1910 dan merupakan customs 

union tertua di dunia, yang terdiri dari 5 (lima) negara Afrika Bagian Selatan, 

yaitu: Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia, dan Swaziland.

b. SACU menerapkan Common External Tariff (CET) yang relatif tinggi terhadap 

produk ekspor unggulan RI hingga 40%, antara lain tekstil dan produk tekstil, 

kertas, dan ban mobil. Karenanya, Preferential Trade Agreement (PTA) RI-

SACU berpotensi untuk menghapuskan tariff lines yang selama ini menjadi 

kendala perkembangan hubungan kerjasama perdagangan kedua pihak.

c. Direktur Afrika, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Afrika 

Selatan, sebagai salah satu anggota SACU mendukung gagasan pembentukan 

PTA RI-SACU.  Namun demikian, terdapat indikasi keengganan Swaziland 

dalam pembentukan PTA RI-SACU, karena produk unggulan Swaziland 

mayoritas sama dengan RI.

Economic Community of West African States (ECOWAS)

a. ECOWAS dibentuk pada tahun 1975 dan telah menjadi customs union pada 

tahun 2015. ECOWAS terdiri dari 15 negara, yaitu: Benin, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Liberia, Mali, 

Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo.

b. Seperti halnya SACU, ECOWAS juga menerapkan tarif CET yang relatif tinggi, 

hingga 20% untuk barang jadi dan 35% untuk produk khusus. Namun 

demikian, saat ini baru 9 (sembilan) negara anggota yang menerapkan 

CET ECOWAS. Sementara 4 (empat) negara lainnya didorong untuk segera 

melakukan implementasi CET.

c. Nigeria, sebagai salah satu negara anggota ECOWAS menerapkan import 

prohibition list terhadap minyak sayur olahan, mentega, dan sebagian obat-

Roundtable 

Discussion (RTD) 

“Penguatan Penetrasi 

Pasar Kawasan SACU 

dan ECOWAS”

1.2 Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor
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obatan. Terkait dengan penerapan import prohibition list tersebut, Nigeria 

mengusulkan pembentukan MoU on Economic and Commercial Cooperation 

sebagai alternatif PTA RI-Nigeria.

d. Lebih laniut, Nigeria dan Senegal mengusulkan pembentukan kawasan 

industri khusus Rl di kedua negara tersebut.

II.    Paparan Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan lnternasional, 

       Kementerian Perdagangan

Southern African Customs Union (SACU)

a. Secara umum, lndonesia memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi 

dari semua negara-negara SACU, yaitu pada peringkat 34 di tahun 2015. 

Sementara negara anggota SACU yang memiliki daya saing tertinggi adalah 

Afrika Selatan, berada pada urutan 49.

b. Nilai total perdagangan non-migas lndonesia - SACU pada tahun 2015 

tercatat sebesar USD 908,08 juta, dengan tren total perdagangan non-migas 

periode tahun 2010 - 2015 turun sebesar 5,74%. Sementara pada periode 

bulan Januari 2016, nilai total perdagangan non-migas lndonesia tercatat 

sebesar USD 64,15 juta.

c. Nilai ekspor produk non-migas lndonesia ke SACU pada tahun 2015 tercatat 

sebesar USD 668,81 juta, dengan tren penurunan ekspor lndonesia ke SACU 

tahun 2010-2015. 1,40 %. Periode bulan Januari 2016, nilai ekspor non-

migas tercatat sebesar USD 49,05 juta.

d. Nilai impor produk non-migas lndonesia dari SACU pada tahun 2015 tercatat 

sebesar USD 239,27 juta, dengan tren impor turun sebesar 13,81% pada 

periode tahun 2010 – 2015. Sementara pada periode bulan Januari 2016, 

nilai impor produk non-migas lndonesia tercatat sebesar USD 15,10 juta.

e. Sebagai salah satu negara anggota SACU, Afrika Selatan dipandang 

sebagai jalur distribusi makanan nasional, dengan investasi lndonesia di 

Afrika Selatan diantaranya adalah investasi PT. Wilmar yang telah memiliki 

pabrik di Afrika Selatan untuk produksi minyak nabati Excella dan Sania. 

Selanjutnya ECOBLOC, yang merupakan bagian dari WILMAR Group telah 

mengembangkan industri pengolahan dan pengepakan makanan di Afrika 

Selatan, serta PT Djarum yang telah mendistribusikan rokok Djarum Vanilla.

Economic Community of West African States (ECOWAS)

a. Seperti halnya SACU, lndonesia juga memiliki tingkat daya saing yang lebih 

tinggi dari semua negara-negara ECOWAS. Negara anggota ECOWAS yang 

memilikl tingkat daya saing tertinggi adalah Pantai Gading, yang berada 

pada urutan ke- 115.

b. Nilai total perdagangan non-migas lndonesia – ECOWAS pada tahun 2015 

tercatat sebesar USD 1,44 miliar, dengan tren total perdagangan non-migas 

periode tahun 2011 – 2015 naik sebesar 7,28%. Nilai ekspor produk non-

migas lndonesia ke ECOWAS pada tahun 2015 tercatat sebesar USD 1,14 

miliar, dengan tren peningkatan ekspor tahun 2011-2015 8,59 %. Nilai 
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impor produk non-migas lndonesia dari ECOWAS pada tahun 2015 tercatat 

sebesar USD 299,27 juta, dengan tren peningkatan impor sebesar 4,04 % 

pada periode tahun 2011- 2015.

c. Beberapa investasi lndonesia di negara-negara anggota ECOWAS di antaranya 

adalah di Nigeria, yang dilakukan oleh lndofood, Wingsfood, Dexa Medica, 

Kalbe Farma, lndorama (Petrokimia), dan Totaram Group (pemasok alat-alat 

listrik). Selanjutnya di Liberia, terdapat investasi Sinar Mas melalui Golden 

Agri-Resources Ltd. (GAR), dan investasi di Pantai Gading, untuk produksi 

dan pengolahan kelapa sawit, produksi pupuk.

III.  Paparan Direktorat Kerja Sama lnternasional Wilayah ll, Kementerian 

      Perindustrian

a. Perwakilan Kementerian Perindustrian memaparkan mengenai potensi 

kerjasama lndonesia dengan Nigeria di sektor industri. Paparan ini 

didasarkan pada kunjungan kerja Kementerian Perindustrian ke Nigeria pada 

tanggal 12-15 Desember 2015. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan informasi komprehensif mengenai mekanisme dan fasilitas 

yang dapat diberikan oleh Pemerintah Nigeria bagi pengembangan kawasan 

industri dalam kegiatan kerjasama Selatan - Selatan, dan untuk melakukan 

pertemuan dengan para pengusaha untuk menjajaki peluang bisnis dan 

pemasaran produk-produk lndonesia untuk masuk ke pasar Nigeria, dan 

sebaliknya. Delegasi Kementerian Perindustrian mengikutsertakan PT. 

Sarana Wisesa dan Salubrious Beverages Nigeria Ltd.

b. Pada kunjungan kerja tersebut, Kementerian Perindustrian melakukan 

pertemuan dengan Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC), 

Kementerian Negara Perdagangan dan Investasi Nigeria, serta Nigerian 

Export Processing Zones Authority (NEPZA). Dari hasil kunjungan tersebut, 

diketahui bahwa Nigeria saat ini tengah aktif dalam industri-industrinya, 

karena selama ini ekonomi mereka hanya bergantung pada minyak bumi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Nigeria sangat terbuka dengan 

investasi asing, guna pembentukan kawasan industri di Nigeria.

c. Pelaku usaha dan asosiasi-asosiasi di Nigeria meminta untuk diberikan 

pelatihan capacity building dari pihak lndonesia, yang mulai dilakukan oleh 

Kementerian Perindustrian dan BPOM melalui mekanisme Selatan-Selatan.

d. Terkait dengan capacity building yang telah dilaksanakan tersebut, diketahui 

bahwa lndonesia berpotensi untuk mengekspor alat-alat produksi non-listrik 

sederhana (seperti cangkul) karena Nigeria masih sangat kesulitan listrik.

e. Sektor yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Nigeria 

adalah tekstil dan produk tekstil, karena Nigeria pernah memiliki teknologi 

produksi tekstil yang baik dan juga memiliki sumber daya kapas. Nigeria 

juga mengimpor sebagian besar produk-produk keperluan sehari-hari.
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Rapat yang dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko selaku Ketua 

Komite Penugasan Khusus Ekspor serta dihadiri oleh perwakilan dari Badan Kebijakan 

Fiskal, Kemenkeu ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016. Rapat ini dimaksudkan 

untuk menetapkan program penugasan khusus ekspor Pulp dan Kertas sebagai 

tindak lanjut atas telah dilakukannya serangkaian rapat tim teknis Komite Penugasan 

Khusus Ekspor untuk membahas usulan penugasan khusus ekspor pulp dan kertas.  

Pada rapat tersebut dibahas sejumlah hal mengenai industri pulp dan kertas, di 

antaranya aspek ekonomi, permasalahan yang dihadapi pada industri tersebut, 

perkembangan industri pulp dan kertas, multiplier effect industri tersebut, hingga 

analisis SWOT atas industri tersebut. 

Permasalahan Industri Pulp dan Kertas

Tren ekspor produk Pulp, Kertas, dan Turunan Kertas menurun, Pada tahun 201S, 

ekspor produk pulp, kertas, dan turunannya mengalami penurunan sebesar 12,3% 

dari sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

•	 Digitalisasi yang menyebabkan permintaan industri pulp sektor hulu turun. 

Sementara itu, sektor hilir, khususnya untuk graphic paper menunjukkan tren 

yang menurun pada jangka panjang.

•	 Penurunan permintaan dari buyer Eropa pasca penguatan dollar.

•	 Penurunan harga pulp dunia.

Perkembangan Ekspor Pulp dan Kertas

Tahun 2009, ekspor pulp dan kertas dari lndonesia mengalami penurunan dalam 10 

tahun terakhir, karena krisis global yang mengakibatkan menurunnya permintaan 

dari mitra dagang. Ekspor kertas dalam kurun 5 tahun terakhir secara konstan 

mengalami penurunan pertumbuhan ekspor, tetapi masih di atas pertumbuhan total 

ekspor. Ekspor pulp diprediksi kembali membaik sepanjang tahun 2016, berkebalikan 

dengan ekspor atas kertas yang semakin menurun pertumbuhannya ini dikarenakan 

tren harga yang semakin menurun.

Multiplier Effect

Industri pulp dan kertas merupakan industri lintas sektor yang melibatkan sektor 

kehutanan dan industri. Peningkatkan produktivitas pada salah satu sektor akan 

meningkatkan produktivitas pada sektor lainnya. Pada tahun 2016, diperkirakan 

terdapat 81 industri yang bergerak di sektor pulp dan kertas dengan jumlah tenaga 

kerja yang terlibat sebanyak 680.995 orang,  yang terdiri dari 42.490 tenaga kerja 

langsung dan 638.505 tenaga kerja tidak  langsung. Diperkirakan penambahan 

1 industri pulp dapat menambahan 7.000 tenaga kerja langsung dan 90.000 

tenaga kerja tidak langsung. Nilai multiplier produk pulp dan kertas adalah 1,91, 

ini berarti produk ini berdampak hampir 2 kali lipat dari nilai masukan awal. Nilai 

forward linkage produk ini sebesar 0,45 dan backward linkagenya 0,51. Selanjutnya 

dengan menggunakan perhitungan lnput Output, dengan memperhitungkan direct, 

indirect, dan induced impacts, di dapatkan angka multiplier sebesar 2,75 kali. 

Untuk mendorong pertumbuhan ekspor pulp dan kertas naik paling sedikit 2 % yoy 

atau dengan tambahan ekspor senilai $ 105,9 juta (Rp 1,4 triliun). Sehingga total 

dukungan pembiayaan yang dibutuhkan sebesar Rp 512,2 miliar.

Rapat Pleno Komite 

Penugasan Khusus 

Ekspor Produk Pulp 

dan Kertas 



11Bab I. KINERJA

Analisis SWOT

•	 Kekuatan

Daya saing industri pulp & kertas lndonesia cukup tinggi (pulp serat pendek no. 

9 dunia, dan kertas no. 6 dunia).  Iklim tropis yang memungkinkan tanaman 

dapat tumbuh lebih cepat. Teknologi proses pulp dan kertas telah dikuasai dan 

hampir semua jenis kertas sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

•	 Kesempatan

Kebutuhan terhadap kemasan optimis meningkat, sejalan dengan dengan 

aktivitas manufaktur, perdagangan dunia, dan e-commerce. Meningkatnya 

pertumbuhan kelas menengah di negara emerging market memberikan peluang 

pasar baru bagi produk kertas. Meningkatnya permintaan terhadap hygiene 

products, seperti produk tisu. Menurunnya peranan NORSCAN (Norwegia, Swedia 

dan Scandinavia) sebagai penyuplai utama pulp dan kertas dunia.

•	 Kelemahan

1. Masih tingginya impor pulp serat panjang.

2. Belum dikuasainya teknologi rancang bangun dan perekayasaan permesinan 

pulp & kertas.

3. Sulitnya proses perizinan perolehan HTI baru.

4. Masih rendahnya pengumpulan kertas bekas di dalam negeri sehingga 

impornya masih tinggi.

5. Tingginya fixed cost akibat proses industri yang cukup panjang, serta 

banyaknya faktor produksi yang dibutuhkan selain kayu seperti energi dan 

bahan kimia.

•	 Ancaman

1. Tuntutan lingkungan (ecolabel).

2. Berkembangnya teknologi informasi mengarah ke paperless.

3. ketentuan impor limbah non B3 dimana kertas bekas sebagai bahan baku 

industri

4. Pulp dikategorikan sebagai limbah.

5. Harga pulp sebagai bahan baku produk kertas cukup sensitif mempengaruhi 

harga

6. Produk kertas dan turunannya.

7. Meningkatnya digitalisasi mendorong penurunan kebutuhan kertas untuk 

segmen kertas cetak (printing).

Berdasarkan rapat tersebut, diperoleh rumusan rekomendasi sebagaimana tabel 

berikut:
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Taiwan International Halal Expo merupakan salah satu pameran bertaraf internasional 

dengan variasi produk yang memiliki sertifikat halal seperti makanan, minuman, 

produk kesehatan, bioteknologi, farmasi dan kosmetik. Pameran ini diselenggarakan 

setiap tahun, bersamaan dengan pameran Food Taipei, Foodtech & Pharmatech 

Taipei, Taipei Pack dan Taiwan HORECA. Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 

108 m² yang didesain khusus dengan mengusung tema Trade With Remarkable 

Indonesia, menampilkan 12 (dua belas) perusahaan. Para peserta Paviliun Indonesia 

tersebut didominasi oleh perusahaan yang memproduksi makanan olahan serta dua 

perusahaan kosmetik, yaitu PT. Bahtera Wiraniaga Internusa/Pronas dengan produk 

kornet daging; PT. Monde Mahkota Biskuit (Biskuit, wafer); PT. Domba Bali Persada 

(kopi luwak Bali); PT. Pacific Eastern Coconut Utama (bubuk santan, air kelapa); PT. 

Goldi Asiana Pangan (bihun, kerupuk udang); CV. Tri Bahagia Pratama (jus kulit 

manggis daun sirsak); PT. Sekawan Karsa Mulia (coklat olahan & bubuk); CV. Saung 

Karuhun Berkah (keripik singkong berbumbu); PT. Mikro Integrasi Total Solusi 

(dendeng, rendang daging sapi); CV. Karya Omega Abadi (bumbu masak instan); CV. 

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

Taiwan 

International 

Halal Expo 2016
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Sekawan (kosmetik);  dan PT. Nucitera Alam Indonesia (VCO, kosmetik). 

Paviliun Indonesia berada pada posisi yang strategis, tidak jauh dari pintu masuk, 

hingga banyak menarik perhatian pengunjung. Selama 4 (empat) hari pameran, 

Pavilliun Indonesia dikunjungi sekitar 800 orang, berasal dari Tiongkok, Hongkong, 

Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Panama, Belanda, Yugoslavia, Belgia, Tajikistan, 

Persatuan Emirat Arab (PEA), Jepang, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, 

Bangladesh, Brunei Darussalam, Vietnam, Jordania, Guyana, dan Taiwan sebagai tuan 

rumah. Estimasi kontak dagang yang diperoleh selama berlangsungnya pameran 

adalah sebagai berikut :
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Ditjen PEN dan ASEAN-Japan Center (AJC) kembali bekerja sama pada penyelenggaraan 

Tokyo Game Show (TGS) 2016 yang akan berlangsung pada tanggal 15-18 September 

2016 di Makuhari Messe, Chiba Prefecture Jepang. Tokyo Game Show adalah salah 

satu pameran terbesar untuk industri game development di kawasan Asia. Kegiatan 

ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya di Makuhari Messe, Chiba Prefecture-

Jepang, oleh Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) dan Nikkei 

Business Publications Inc. (Nikkei BP). Tahun ini, TGS akan mengangkat tema “Press 

Start to play the Future“. TGS 2016 akan menyediakan 2000 booth bagi pelaku kreatif 

game software, on-line games, game platforms, PC online games, browser games, PC 

peripherals, games for smart phones, tablets and other smart devices, social games, 

mobile terminals, devices for standing game consoles/potable game consoles/PC 

games, cloud game software, development tools, middleware, license business dan 

other game-related products.

Tahun ini merupakan tahun keempat dimana lndonesia turut berpartisipasi pada 

perhelatan TGS. Tahun 2013, DJPEN memfasilitasi sebanyak 5 (enam) perusahaan. 

Kemudian pada tahun 2014 memfasilitasi 5 (lima) perusahaan, dan tahun 2015 

kembali memfasilitasi 3 (tiga) perusahaan. Sementara itu, pada penyelenggaraan 

tahun 2016 ini, AJC menyediakan 3 (tiga) booth bagi pelaku usaha game development 

lndonesia, yang berminat untuk tampil pada ajang bergengsi tersebut. 

Rapat persiapan pelaksanaan TGS 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2016, 

bertempat di kantor Kementerian Perdagangan, dengan dihadiri oleh perwakilan dari 

Dit. P2E selaku PIC, dan pimpinan dari 3 (tiga) perusahaan terpilih, yaitu:

•	 PT. Agate lnternational;

•	 PT. Baros Creative Partner; dan

•	 Minimo Studio

Pada kesempatan tersebut, diinformasikan pula bahwa fasilitas yang disediakan oleh 

AJC kepada masing-masing peserta adalah sebagai berikut:

•	 Booth standar dengan ukuran 5 sqm/peserta (2 x 2.5 m);

•	 Round table dan kursi untuk keperluan business meeting;

•	 Jasa penerjemah (English-Japanese) dan penerima tamu;

•	 Pembuatan buku direktori peserta pameran.

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 Juli 2016, dengan rincian sebagai 

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor

Pelayanan 

Customer Service 

Centre 

Persiapan 

Partisipasi 

Indonesia Pada 

Tokyo Game 

Show 2016
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berikut:

1.   Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada 

bulan Juli 2016 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) permintaan melalui CSC, 

diantaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 17 (tujuh 

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

berjumlah 32 (tiga puluh dua) permintaan. Diantara e-mail/brafaks tersebut, 

sebanyak 12 (dua belas) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 20 

(dua puluh) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan 

dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 14 (empat 

belas) negara, yaitu: Mesir, Chili, India, Korea Selatan, Amerika, Australia, Brazil, 

Kanada, Jepang, Malaysia, Mexico, Maroko, Polandia, Inggris.

Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk mendapatkan kontak 

dengan produsen/eksportir Indonesia dalam rangka mengimpor produk-produk 

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

pembeli dari mancanegara adalah agriculture product, chemicals, CPO & cooking 

oil, furniture, paper & paper product, processed food and beverages, coffee, 

electric & electronic products, household, machinery.

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 Juli 2016 sebanyak 17 (tujuh 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 Juli 

2016 sebanyak 17 (tujuh 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, sebagian 

pengunjung juga ingin mengetahui informasi tentang Membership Services.

B. Permanent Trade Display (PTD)

Pada periode Juli 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 



16

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Juli 2016

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. 

Acara dihadiri oleh Sekretaris Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah, Kasubdit 

Pengembangan Pasar Asia Pasifik dan Afrika pada Direktorat Pengembangan Pasar 

dan lnformasi Ekspor (P2IE), Kasubdit Mitra Amerika, Eropa dan Afrika pada Direktorat 

Perundingan ASEAN, Kadinda Sulawesi Tengah, dan Kepala Bidang Perdagangan Luar 

Negeri Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan FGD dilakukan selama 2 (dua) 

hari pada tanggal 18 dan 19 Juli 2016 di Ruang Lere 1 dan 3, Hotel Mercure, Palu, 

Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dibagi menjadi 4 (empat) sesi, dimana sesi pertama 

dan kedua dilakukan pada tanggal 18 Juli 2016 dengan dihadiri oleh eksportir, calon 

eksportir, akademisi dan asosiasi daerah. Pada sesi ketiga dilakukan pada tanggal 

19 Juli 2016 dengan dihadiri oleh pejabat dari instansi/lembaga terkait, untuk sesi 

keempat merupakan talk show radio interaktif yang dilakukan di Radio Republik 

lndonesia Provinsi Sulawesi Tengah. 

Kegiatan FGD dibuka oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya beliau memaparkan bahwa untuk menghadapi 

persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

telah menciptakan program pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan 

daya saing pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Kasubdit Mitra Amerika, Eropa dan Afrika Direktorat Perundingan ASEAN memberikan 

pemaparan terkait sejumlah hal, di antaranya tarif bea masuk ke lndonesia dari ASEAN 

telah 0% sejak tahun 2010 (berlaku untuk 95% komoditi); strategi memasuki pasar 

ASEAN, dalam hal ini, adalah peningkatan daya saing melalui harmonisasi kebijakan 

dan dukungan dari pelaku usaha dan akademisi; serta pembukaan AEC Center sebagai 

salah satu strategi menghadapi MEA. Sementara itu, perwakilan Disperindag Provinsi 

Sulawesi Tengah memberikan pemaparannya mengenai sejumlah kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh Disperindag Sulteng, seperti penyelenggaraan pameran tematik, 

misi dagang dalam dan Iuar negeri. Selain itu, Disperindag juga terus berupaya untuk 

memajukan kualitas barang melalui peningkatan daya saing dan produksi daerah.

Kantor Dagang Daerah Sulawesi Tengah memberikan pemaparan mengenai kegiatan/

program untuk meningkatkan SDM daerah untuk menghadapi persaingan MEA yang 

telah dipersiapkan. Melalui program/kegiatan tersebut diharapkan eksportir dan 

calon eksportir bisa bekerja sama mencapai tujuan tersebut melalui asosiasi daerah. 

Pada kesempatan tersebut, Kasubdit Pengembangan Pasar Asia, Pasifik dan Afrika 

juga memberikan pemaparan mengenai peluang ekspor di ASEAN melalui hasil kajian 

yang dilakukan oleh Atase Perdagangan, strategi menembus pasar ASEAN melalui 

kegiatan Trade Expo lndonesia 2016 dan pameran dagang luar negeri, serta layanan 

eksportir dalam hal informasi dan peluang ekspor melalui program Customer Service 

Center (CSC) dan membership Ditjen PEN.

Kegiatan Edukasi 

Publik Mengenai 

Implementasi MEA 

Tahun 2016 di 

Sulawesi Tengah, 18-

19 Juli 2016
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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 

Juli 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 6 (enam) angkatan pelatihan di mana 3 

(tiga) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta sedangkan sisanya dilaksanakan 

di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 144 orang dengan rincian sebagai 

berikut:

a. Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor [plus observasi di perusahaan 

ekspor] di Jakarta, 18 Juli s.d. 9 September 2016. Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Bina Nusantara dan diikuti oleh 21 

orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di Universitas Bina Nusantara.

b. Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor [plus observasi di perusahaan 

ekspor] di Jakarta, 26 Juli s.d. 20 September 2016. Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Bina Nusantara dan diikuti oleh 19 

orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di Universitas Bina Nusantara.

c. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” di Jakarta, 26 s.d. 28 Juli 2016. Pelatihan 

ini diikuti oleh 24 orang peserta.

d. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” di Mataram, 26 s.d. 28 Juli 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan BP3ED Mataram dan 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.

e. Training of Exporters (TOX) Lanjutan di Surabaya, 27 s.d. 27 Juli 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan P3E Surabaya dan diikuti 

oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha di Provinsi Jawa Timur.

f. Pelatihan “Strategi Pengembangan Usaha” di Lampung, 27 s.d. 29 Juli 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag 

Provinsi Lampung dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di Provinsi Lampung.

Penyelenggaraan 

Program 

Pelatihan

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor
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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 PPEI. Beberapa kegiatan 

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

a. Pada tanggal 1 Juli 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan 

dengan perwakilan CBI Belanda guna membahas peluang kerjasama di antara 

kedua pihak.

b. Pada tanggal 13 Juli 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Lampung guna membahas 

Promosi dan 

Kerjasama
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rencana kerjasama penyelenggaraan pelatihan “Strategi Pengembangan Usaha” 

yang akan dilaksanakan di Lampung pada tanggal 27 s.d. 29 Juli 2016.

c. Pada tanggal 15 Juli 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi DKI Jakarta guna membahas 

rencana kerjasama pelatihan menggunakan dana dekon pada tahun 2016.

d. Pada tanggal 19 Juli 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat 

koordinasi dalam rangka review terhadap action plan SEMP hasil kerjasama 

antara Ditjen PEN dengan CBI Belanda.

e. Pada tanggal 20 Juli 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Barat guna membahas 

rencana kerjasama pelaksanaan coaching program untuk tahun anggaran 2017.

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 14 Juli 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat penyusunan 

kurikulum dan silabus untuk pelatihan “Strategi Pengembangan Usaha” yang 

akan diselenggarakan di Lampung.

b. Pada tanggal 27 Juli 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

kurikulum dan silabus untuk pelatihan topik baru, yaitu “Market Research for 

Export”, dengan menghadirkan Sdri. Laily Suharlina Mahalli (praktisi) dan Sdr. 

Rahmat Sutarnas Marpaung (praktisi) sebagai narasumber.

a. Pada tanggal 13 Juli 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat 

pembahasan draft RKA-KL Balai Besar PPEI untuk Tahun Anggaran 2017 yang 

diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.

b. Pada tanggal 19 Juli 2016 Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan Tim Penilai 

Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Kementerian Perdagangan RI dalam rangka 

penilaian penerapan WTA di lingkungan PPEI.

c. Pada tanggal 25 s.d. 29 Juli 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

kunjungan kerja ke Bandung dalam rangka kegiatan “Monitoring Progress” yang 

merupakan bagian dari kegiatan Coaching Program yang dilaksanakan atas 

kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi Jawa Barat. 

d. Pada tanggal 28 Juli 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat 

pembahasan program kerja Ikatan Alumni PPEI (IKA-PPEI) untuk Tahun Anggaran 

2017.

e. Hingga akhir bulan Juli 2016, progress kegiatan renovasi asrama PPEI telah 

mencapai 40%. Saat ini proses pengerjaan telah sampai pada tahap pemasangan 

sekat dinding, lantai dan closet kamar mandi.

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Silabus 

Kegiatan Lain
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Nigeria, sebagai salah satu negara anggota ECOWAS menerapkan import prohibition 

list terhadap minyak sayur olahan, mentega dan sebagian obat-obatan. Terkait dengan 

penerapan import prohibition list tersebut, Nigeria mengusulkan pembentukan MoU 

on Economic and Commercial Cooperation sebagai alternatif PTA Rl-Nigeria.

Pelaku usaha makanan olahan khususnya bawang goreng, ingin menanyakan 

dukungan Disperindag dan Kementerian Perdagangan dalam membina dan 

mendukung produk bawang goreng agar siap ekspor dan berdaya saing.

Kementerian Perdagangan memberikan rekomendasi untuk pembentukan PTA 

dengan SACU dan ECOWAS, untuk menyelesaikan permasalahan tingginya import 

duties yang diberlakukan oleh SACU dan ECOWAS pada sektor-sektor tertentu.  Lebih 

lanjut, akan lebih baik jika selanjutnya kerja sama tersebut dapat ditingkatkan 

menjadi Free Trade Agreement (FTA).

Disperindag Sulteng telah menyiapkan beberapa program pembinaan untuk 

meningkatkan daya saing yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Kasubdit 

Pengembangan Pasar Asia, Pasifik dan Afrika menambahkan bahwa Ditjen PEN 

memiliki program pendampingan atau coaching program yang dapat digunakan oleh 

UKM untuk meningkatkan daya saing ekspor produknya.

2.1  Kendala, Isu dan Permasalahan
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Selama bulan Juli 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-

kegiatan antara lain Wawancara Dengan Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK 

LIPI Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif, HIPMI Fashion Week 2016 di 

Bali, Roundtable Discussion (RTD) “Penguatan Penetrasi Pasar Kawasan SACU dan 

ECOWAS”, Rapat Pleno Komite Penugasan Khusus Ekspor Produk Pulp dan Kertas, 

Taiwan International Halal Expo 2016, Persiapan Partisipasi Indonesia Pada Tokyo 

Game Show 2016, Kegiatan Edukasi Publik Mengenai Implementasi MEA Tahun 2016 

di Sulawesi Tengah, 18-19 Juli 2016.

Dengan demikian, sepanjang bulan Juli 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 Juli 

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







Directorate General of National Export Development 
Ministry of Trade of The Republic of Indonesia

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

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 

Jakarta 10110 

Indonesia 

Phone: (62)  021 - 23528640 

Fax: (62) 021 - 23528650

www.djpen.kemendag.go.id


