
1Bab I. KINERJA



2

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Juni 2016

Bab I. KINERJA

Bab II. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Bab III. PENUTUP

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor    

1.2. Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor 

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

1.4. Pengembangan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor 

1.5. Pengembangan SDM Melalui Diklat Ekspor

1.6. Kegiatan Penunjang

5

10

20

23

25

28

2.1. Kendala, Isu dan Permasalahan 

2.2. Tindak Lanjut Penyelesaian

30

30

DAFTAR ISI

5

30

31

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

KATA PENGANTAR 3



3Bab I. KINERJA

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

telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan FGD 

Pengembangan Industri Fesyen Muslim di Indonesia, Pilot Project Karet dan Produk 

Karet, Palembang Sumatera Selatan; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Kerjasama Pengembangan Ekspor yaitu Forum Koordinasi dan Dialog “Penguatan 

Kerjasama Berbagai Sektor RI Dengan Seychelles dan Djibouti ke Depan, The 25th 

Asian Trade Promotion Forum Working Level Meeting, Miyazaki Jepang, Koordinasi 

Persiapan Rencana Kunjungan Kadin Provinsi Bathinah, Rapat Teknis Penugasan 

Khusus Ekspor, Courtessy Call Sekretaris Jenderal ASEAN – Japan Centre (AJC).

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Partisipasi Ditjen PEN pada Indobuildtech 

2016, Patisipasi Pada Pameran OTOP Midyear 2016, Persiapan Partisipasi pada 

Pameran The 13th China ASEAN Expo (CAEXPO) 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 

Juni 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 keenam 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,   Juli 2016

Plt. Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional

 

Tjahya Widayanti

KATA PENGANTAR
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Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik 

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

ekspor meliputi kegiatan antara lain: FGD Pengembangan Industri Fesyen Muslim di 

Indonesia, Pilot Project Karet dan Produk Karet, Palembang Sumatera Selatan. 

  

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama 

Bulan Juni ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Forum Koordinasi 

dan Dialog “Penguatan Kerjasama Berbagai Sektor RI Dengan Seychelles dan Djibouti 

ke Depan, The 25th Asian Trade Promotion Forum Working Level Meeting, Miyazaki 

Jepang, Koordinasi Persiapan Rencana Kunjungan Kadin Provinsi Bathinah, Rapat 

Teknis Penugasan Khusus Ekspor, Courtessy Call Sekretaris Jenderal ASEAN – Japan 

Centre (AJC). 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 

pada bulan Juni ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Partisipasi Ditjen PEN pada 

Indobuildtech 2016, Patisipasi Pada Pameran OTOP Midyear 2016, Persiapan 

Partisipasi pada Pameran The 13th China ASEAN Expo (CAEXPO) 2016. 

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan Juni ini telah diterima sebanyak 68 (enam puluh delapan) 

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

Center (CSC) sepanjang bulan Juni juga telah menerima kunjungan dari 24 (dua puluh 

empat) perusahaan dari luar negeri yang membutuhkan layanan berupa konsultasi 

bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Juni 2016 ini PPEI tidak 

menyelenggarakan pelatihan, baik di pusat maupun di daerah, karena bertepatan 

dengan Bulan Ramadhan. 

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

yang dihadapi antara lain Pilot Project Karet dan Produk Karet, Palembang Sumatera 

Selatan.

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan pada tanggal 23  Juni 2016 bertempat 

di kantor Kemenko Bidang perekonomian ini dipimpin oleh Bpk. lrfan Wahid, selaku 

Ketua Pokja Ekonomi Kreatif KEIN, dan turut dihadiri oleh Sesmen KUKM, Deputi 

Pemasaran Bekraf, Dirjen IKM Kemenperin, Staf Khusus Menko KUKM, Staf Ahli Deputi 

Pemasaran Bidang Fesyen Muslim, Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko 

Bid. Perekonomian, Direktur P2E Kemendag, Direktur P3DN Kemendag, Kasubbid 

Promosi Wisata Sejarah dan Religi Kemenpar, Benny Soetrisno (anggota Pokja KEIN 

dan perwakilan KADIN Indonesia), Taruna K. Kusmayadi (komisaris Indonesia Fashion 

Chamber), Atila (pimpinan majalah Noor) dan Handito Hadi Joewono (pakar branding). 

FGD dengan topik “Pengembangan lndustri Fesyen Muslim di Indonesia” tersebut 

bertujuan untuk mendengarkan sejumlah pandangan dari K/L dan asosiasi terkait, 

yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peta jalan 

(road map) industrialisasi sektor kreatif di bidang industri fesyen muslim tanah air.

FGD dibuka oleh Ketua Pokja Ekonomi Kreatif KEIN yang menjelaskan bahwa KEIN 

terbentuk sejak bulan Januari 2016 berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2016 tentang 

Komite Ekonomi dan lndustri Nasional. Berdasarkan peraturan dimaksud, KEIN 

memiliki 3 (tiga) tugas utama, yaitu (1) Membuat kajian; (2) Memberi masukan 

dan saran kepada Presiden; serta (3) Melaksanakan tugas khusus lainnya. Pada 

implementasinya, output kerja KEIN meliputi 2 (dua) bagian, yaitu (a) policy paper 

berupa road map, dan (2) policy memo yang berisi masukan dan saran kepada 

Presiden. Sebagai tambahan informasi, setiap bulannya KEIN mengadakan rapat 

dengan Presiden.

a)    Pemaparan ke-1

Presentasi pertama dipaparkan oleh Ketua Pokja Ekonomi Kreatif KEIN dengan 

judul Pengembangan lndustri Fesyen Muslim di Indonesia. Pada kesempatan ini, 

disampaikan bahwa peluang pasar global untuk produk fesyen muslim sangat 

besar. Hal ini dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh State of Global 

lslamic Economy yang menyebutkan bahwa konsumsi dunia untuk produk 

pakaian halal mencapai USD 266 milyar pada tahun 2013, dan diperkirakan akan 

berlipat ganda menjadi USD 484 milyar pada tahun 2019 mendatang. Merespon 

permintaan pasar yang besar ini, maka Indonesia sebagai negara dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar untuk merebut 

pangsa pasar yang tersedia. Untuk itu, KEIN mendukung pencanangan Indonesia 

sebagai kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2021.

b)   Pemaparan ke-2

Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Bekraf yang di antaranya menjabarkan 

persyaratan agar Indonesia mampu menjadi global muslim fashion powerhouse, 

yaitu: (1) terlebih dahulu menjadi world trendsetter; (2) memenuhi standar 

kualitas internasional; (3) memposisikan diri sebagai production hub; dan (4) 

menjadi consumption center. Permasalahan lain yang juga dihadapi industri 

fesyen muslim tanah air adalah terkait keterbatasan bahan baku sehingga sekitar 

60% bahan baku yang digunakan masih berasal dari impor.

BAB I. KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor 

FGD Pengembangan 

Industri Fesyen 

Muslim di Indonesia
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c)    Pemaparan ke-3

Presentasi ke-3 dipaparkan oleh Dirjen IKM Kemenperin, yang menggambarkan 

fesyen muslim dengan “ethical fashion refers to fairness”. Oleh karena itu, 

strategi yang diterapkan bukanlah harga murah melainkan harga yang fair. 

Sehubungan dengan upaya untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia, terdapat 

2 (dua) kendala terbesar yang dihadapi, yaitu (1) tidak tersedianya data yang 

akurat, karena belum ada penetapan kode HS dan KBLI untuk produk fesyen 

muslim ini, dan (2) keterbatasan bahan baku.

d)   Pemaparan ke-4

Sesmen KUKM mengusulkan untuk mengadakan konvensi fesyen muslim, dalam 

rangka mengakomodir secara lebih luas mengenai harapan dan kendala yang 

diharapkan oleh para pelaku usaha fesyen muslim di dalam negeri. Melalui 

konvensi dimaksud, diharapkan akan terbentuk satu konsep yang sama mengenai 

arah pengembangan industri fesyen muslim di Indonesia.

e)   Pemaparan ke-5

Kemendag yang diwakili oleh Ditjen PEN dan Ditjen PDN mendapat kesempatan 

selanjutnya untuk menyampaikan paparan. Secara garis besar, Ditjen PEN 

mendukung upaya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, termasuk 

subsektor fesyen muslim. Lebih jauh, DJPEN juga mendorong para desainer 

untuk mampu bekerjasama dengan sektor industri besar yang memiliki jaringan 

luas ke pasar global. Proses industrialisasi atau hilirisasi subsektor fesyen 

muslim merupakan langkah yang perlu ditempuh, agar para desainer mampu 

bekerjasama dengan pihak industri dalam membangun supply chain yang 

berkelanjutan. Melalui supply chain yang dibangun bersama oleh kedua belah 

pihak, diharapkan sejumlah kendala yang masih terjadi dapat teratasi misalnya 

ketersediaan bahan baku lokal.

Sementara itu di dalam konteks perdagangan internasional, Ditjen PEN juga 

menekankan pentingnya penetapan kode HS dan KBLI dalam rangka menentukan 

kinerja ekspor produk fesyen muslim yang akurat. Sejauh ini, data ekspor dan 

impor produk fesyen muslim masih menggunakan hasil pengelompokkan yang 

direkomendasikan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP), 

Kemendag. Kode HS yang tertera merupakan produk fesyen dengan kriteria panjang 

(menutupi seluruh tubuh) dan berbahan tebal (tidak tipis), yaitu HS 6204, HS 6203, 

HS 6104, HS 6206, HS 6205, HS 6201, HS 6103, HS 6106, HS 6105, HS 6101, HS 

6102 dan HS 6202.

Sehubungan dengan strategi perluasan pasar ekspor, maka para pelaku usaha harus 

mampu memberikan nilai tambah dan daya saing produk fesyen dengan sentuhan 

desain kreatif, inovatif dan sedang menjadi tren di dunia. Informasi mengenai tren 

dimaksud dapat diakses melalui situs Stylus. Di sisi lain, desain-desain dimaksud 

juga perlu disesuaikan dengan tren dan selera pasar setempat, yang mana informasi 

terkait hal ini dapat digali melalui situs Euromonitor lnternational. Namun demikian, 

kedua situs tersebut hanya dapat diakses secara berlangganan dengan biaya yang 

tidak murah.
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Merespon kebutuhan informasi para pelaku usaha, Ditjen PEN mengharapkan agar 

para desainer dan stakeholders lainnya dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang 

tersedia di Indonesia Design Development Center (lDDC), khususnya fasilitas Layanan 

informasi yang membuka akses gratis menuju kedua sumber informasi kredibel 

tersebut. Sementara itu, Ditjen PDN menyampaikan bahwa terdapat standar/pakem 

yang harus dipatuhi desainer dalam merancang busana bagi muslimah. Selanjutnya, 

sebagai upaya memperluas pasar produk fesyen muslim di dalam negeri, maka salah 

satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak toko ritel fesyen 

muslim di dalam pusat-pusat perbelanjaan.

Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar ke-2 di dunia setelah Thailand 

dengan jumlah kapasitas produksi sebesar 3,1 juta ton tiap tahunnya. Selama 

periode 2011-2015, trend pertumbuhan ekspor karet dan produk karet Indonesia 

mengalami penurunan sebesar 19,44%. Pada tahun 2015, nilai ekspornya mengalami 

penurunan sebesar 15,71 persen dibanding nilai ekspor tahun 2014, yaitu sebesar 

USD 5,91 dengan komoditas ekspor utama technically specified natural rubber/TSNR 

(HS 400122) dengan pangsa ekspor mencapai 55,67% dan new pneumatic tyres on 

motor cars (HS 401110) dengan pangsa ekspor sebesar 20,73%.

Saat ini harga karet di pasar internasional sedang mengalami penurunan. Hal ini 

tentunya mempengaruhi kondisi industri pengolahan karet di Indonesia yang juga 

secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian petani karet di Indonesia 

mengingat sebagian besar produksi karet di Indonesia berasal dari perkebunan 

rakyat mencapai 78,9% dari total produksi nasional. Sementara perkebunan yang 

dimiliki negara hanya menghasilkan sekitar 10% dari total produksi nasional. Melihat 

permasalahan-permasalahan diatas, maka Menteri Perdagangan pada awal Januari 

2015 menyampaikan bahwa karet merupakan salah satu produk strategis yang perlu 

mendapatkan perhatian pemerintah mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Provinsi 

Sumatera Selatan yang merupakan sentra penghasil karet terbesar di Indonesia 

tentunya memiliki dampak yang besar juga terhadap penurunan harga karet di pasar 

internasional. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk meninjau secara langsung 

permasalahan-permasalahan dalam industri karet yang dialami oleh Provinsi Sumatera 

Selatan sebagai sentra produksi karet terbesar di Indonesia.

Pada hari pertama Tim Pilot Project karet yang terdiri dari Perwakilan Direktorat 

Pengembangan Produk Ekspor-DJPEN, Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra-

DJPEN, Puspitra, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar-Bappebti, serta Direktorat 

Standardisasi Dan Pengendalian Mutu-DJPKTN mengunjungi Disperindag Provinsi 

Sumatera Selatan yang diterima dengan baik oleh Kepala Disperindag Provinsi Sumsel. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Disperindag Provinsi Sumsel menyampaikan 

beberapa permasalahan dalam industri karet di Sumatera Selatan, yaitu: 

1. Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil karet terbesar ke-2 di Indonesia 

setelah Sumatera Utara, dengan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun dimana 

95% diekspor dalam bentuk SIR dan 5% untuk industry dalam negeri. Namun 

kualitas karet yang dihasilkan oleh petani-petani di Sumatera Selatan masih 

rendah. 

Pilot Project Karet 

dan Produk Karet, 

Palembang Sumatera 

Selatan
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2. lndustri karet di Sumatera Selatan didominasi oleh perusahaan besar yang 

menghasilkan barang industri setengah jadi yaitu crumb rubber/SIR dimana 

terdapat 26 perusahaan crumb rubber yang beroperasi di Sumatera Selatan, 

sementara industri pengolahan produk jadi masih belum ada. Oleh karena itu, 

penyerapan tenaga kerja dalam industri pengolahan karet dan produk karet di 

Sumatera Selatan masih kecil dibandingkan daerah lain seperti Pulau Jawa pada 

hal tidak merupakan penghasil karet di Indonesia. 

3. Saat ini terjadi over supply karet di tingkat petani karena permintaan karet yang 

semakin berkurang dimana pasar internasional lebih melirik karet dari negara 

kompetitor, lebih lagi saat ini harga karet di pasar internasional juga mengalami 

penurunan. Hal tersebut mengakibatkan ketidaksejahteraan bagi para petani, 

sehingga banyak petani yang meninggalkan perkebunan karet ke komoditas lain 

dan dilakukan peremajaan hutan. 

4. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk industri karet pada saat ini 

masih lebih menguntungkan pengusaha-pengusaha besar, sementara petani-

petani rakyat masih kurang mendapatkan perhatian.

5. Untuk mengatasi hal-hal diatas, beliau menyampaikan bahwa strategi yang perlu 

dilakukan adalah dengan pembelian karet rakyat yang sebesar-besarnya oleh 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan domestik, dalam hal ini petani karet, 

sekaligus pembinaan terhadap para petani karet untuk menghasilkan karet yang 

berkualitas. Disamping itu, pemerintah Indonesia juga perlu untuk meningkatkan 

pemanfaatan produk karet sehingga dapat menyerap kelebihan pasokan karet, 

misalnya dengan memanfaatkan karet untuk produk jalan aspal, untuk pintu air, 

dan produk-produk kerajinan.

Tim Pilot Project juga mengunjungi Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) di Provinsi 

Sumatera Selatan yang telah berhasil melakukan pengujian untuk menghasilkan 

produk olahan karet bernilai tambah, seperti; ban buntu (solid tyre) untuk kursi roda, 

vulkanisir ban, poving block, genteng karet, souvenir, dll.  Namun hasil pengujian 

tersebut belum ada yang diterapkan oleh industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan, 

namun dari daerah lain seperti Jambi telah ada yang memanfaatkan hasil pengujian 

tersebut. Sementara untuk di Provinsi Sumatera Selatan baru PT. SIGMA yang 

bekerjasama dengan Baristand dengan memproduksi ban buntu untuk kursi roda 

dimana selama ini komponen ban buntu diimpor dari China, sehingga komponen kursi 

roda yang dihasilkan nanti adalah buatan lokal yang siap diekspor. Menangkap hal 

tersebut, Direktorat Promosi dan Citra mengundang PT. SIGMA untuk berpartisipasi 

pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2016.

Selanjutnya tim Pilot Project mengunjungi sentra pengolahan bahan baku karet di 

Provinsi Sumatera Selatan yang telah dianggap “mati suri” oleh Pemerintah Daerah 

setempat. Sentra tersebut merupakan industri kecil rumah tangga yang menghasilkan 

barang-barang kerajinan atau souvenir. Pada kesempatan tersebut, kami bertemu 

dengan ketua komunitas pengrajin bahan baku karet (lbu Desy) yang menyampaikan 

bahwa para pengrajin yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga melakukan 

pengerjaan produk berdasarkan permintaan saja. Hal tersebut dikarenakan harga 

bahan baku yang cukup mahal karena bahan baku lateks cairnya sendiri, termasuk 
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alat cetakan, diperoleh dari Bandung. Sementara untuk membuat aneka ragam 

souvenir seperti gantungan kunci dan tempelan kulkas diperlukan beberapa alat 

cetakan. Selain itu, pasar untuk produk gantungan kunci dan tempelan kulkas masih 

kecil di Palembang, sehingga mereka memproduksi pada saat ada event besar saja. 

Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan 

pengrajin, dapat juga dilakukan dengan memproduksi barang-barang yang lebih 

bernilai tambah dan lebih mudah diterima pasar, seperti dompet karet, casing hp, 

dll, dengan memperhatikan desain dan kemasan produk. Namun mereka belum 

mampu menghasilkan produk tersebut karena masih minimnya pengetahuan untuk 

membuat produk tersebut, minimnya pengetahuan desain produk, dan bahan baku 

yang masih dibeli di Bandung.

Sementara itu, pada kunjungan ke PT. Badja Baru, yang juga didampingi oleh 

pengurus dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Kabid lndustri dan 

Kabid UPMB Disperindag Provinsi Sumatera Selatan. GAPKINDO menyampaikan bahwa 

produktivitas karet di Indonesia masih rendah dibandingkan Thailand, Malaysia, dan 

Vietnam sehingga sangat rentan terserang oleh penurunan harga karet internasional. 

Walaupun harga karet internasional turun namun jika produktivitas dan kualitas karet 

yang dihasilkan oleh para petani karet masih tinggi, maka penurunan harga tersebut 

tidak akan merugikan para petani.

Untuk jangka panjang beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: 

1. Perlu mempertimbangkan masukan dari petani, eksportir, dan pemerintah 

daerah mengenai Permendag 53/M-DAG/PER/10/2009 agar perusahaan pabrik 

SIR hanya diperbolehkan menerima BOKAR dengan kontaminan 0% sehingga 

secara otomatis dapat mengendalikan petani untuk memproduksi BOKAR yang 

berkualitas.

2. Perlunya upaya penciptaan industri lateks cair yang belum dimiliki di Provinsi 

Sumatera Selatan yang dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian seperti 

Baristand Kementerian Perindustrian. Industri ini bermanfaat untuk mensuplai 

lateks cair bagi industry rumah tangga ataupun industri  kecil menengah dalam 

menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah dan dibutuhkan pasar 

sehingga dapat menekan biaya produksi dimana bahan baku lateks cair tidak 

perlu diperoleh dari Bandung, Jawa Barat.

3. Setelah bahan baku untuk industri rumah tangga dan industri kecil menengah 

tersedia maka selanjutnya diperlukan upaya pengembangan produk karet yang 

bernilai tambah, yang dapat membantu petani ataupun pengrajin untuk mengolah 

BOKAR yang memenuhi produk yang dibutuhkan dalam industri rumah tangga 

dan industri kecil menengah.

4. Fasilitasi pemasaran hasil produk olahan karet yang bernilai tambah dari industri 

kecil menengah baik di dalam negeri maupun untuk ekspor, sehingga dapat 

menjaga kesinambungan pengembangan industri kecil menengah di Provinsi 

Sumatera Selatan.
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Forum Koordinasi dan Dialog “Penguatan Kerjasama Berbagai Sektor RI Dengan 

Seychelles dan Djibouti ke Depan“ berlangsung pada tanggal 2 Juni 2016, bertempat 

di Hotel Santika Bogor. Rapat dibuka oleh Direktur Afrika, Ditjen Asia Pasifik dan 

Afrika, Kemenlu dan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kementerian, instansi 

terkait dan beberapa pelaku usaha sektor, antara lain: Kementerian Perdagangan (Dit. 

P2IE, Dit. KPE, Dit. Bilateral dan Puska KPI), Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Bali, Indonesia Exim Bank, Bank 

Mandiri, Bank BNI, BP Batam, Pelindo II, BNP2TKI, Tirta Ayu Spa (produk spa), PT. Royal 

Industri, PT. Super Graha makmur (furniture) dan PT. Batara Indah (stationary). Tujuan 

rapat adalah untuk membahas hasil kunjungan kerja ke Sychelles dan Djibouti pada 

tanggal 28 April – 2 Mei 2016 dalam rangka penguatan kerjasama bilateral berbagai 

sektor, termasuk ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata dan capacity building.

Rapat diawali dengan pemaparan dari Direktur Afrika, Kemenlu mengenai hasil 

kunjungannya ke Seychelles dan Djibouti. Kunjungan kerja tersebut menghasilkan 

kesepakatan untuk mempercepat proses pembentukan Komisi Bersama, 

meningkatkan kerjasama pariwisata, khususnya untuk memanfaatkan keahlian 

Seychelles dalam  pengelolaan  upscale  tourism  dan  memperkuat kerja  sama  

perdagangan  melalui  intraksi dan kolaborasi antar pelaku usaha kedua negara, 

termasuk antar KADIN. Pada kunjungan ke Djibouti tanggal 28-30 April 2016, 

terdapat kesepakatan untuk mempercepat implementasi MoU kerjasama ekonomi 

dan teknik (KSET) yang ditandatangani pada tahun 1997 oleh Menlu kedua negara, 

meningkatkan kerjasama perdagangan melalui optimalisasi posisi Djibouti sebagai 

regional hub untuk penetrasi pasar Common Market for Eastern and Southern Africa 

(COMESA) dengan potensi pasar 19 negara anggota dan penduduk 406 juta jiwa serta 

meningkatkan kerjasama perbankan kedua Negara. 

a.    Tindak lanjut dari kesepakatan antara Indonesia dan Seychelles:

•	 Penandatanganan MoU Pembentukan Komisi Bersama;

•	 Mendorong kemajuan pembahasan MoU Kerja Sama Pariwisata;

•	 Peningkatan kerja sama capacity building,

•	 Penandatangan MoU antar Sekolah Tinggi Pariwisata kedua negara;

•	 Mengirim lebih banyak TKI profesional di bidang hospitality;

•	 Penandatanganan MoU KADIN RI-Seychelle

b.    Tindak lanjut dari kesepakatan antara Indonesia dan Djibouti:

•	 Menyusun draft MOU Pembentukan Komisi Bersama dan rencana aksi untuk 

implementasi MoU KSET;

•	 Optimalisasi posisi Djibouti sebagai regional hub untuk penetrasi pasar 

COMESA;

•	 Kerja sama sister port dan pendirian Indonesian Economic Free Zones di 

Djibouti;

•	 lmplementasi MoU KADIN Rl-Djibouti;

•	 Kerja sama pengadaan security documents Djibouti oleh Perum Peruri;

•	 Mendorong perusahaan RI di sektor jasa konstruksi dan ekspor building 

materials

•	 Mempercepat upaya penanganan hambatan dan tantangan perdagangan, 

seperti: (1) sulit membuka rekening di bank-bank Indonesia bagi pengusaha 

asing, (2) tidak mudahnya mendapatkan informasi mengenai factory dan 

trader dari Indonesia secara konkret dan (3) Katalog yang terlalu standard.

1.2 Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Forum Koordinasi dan 

Dialog “Penguatan 

Kerjasama Berbagai 

Sektor RI Dengan 

Seychelles dan Djibouti 

ke Depan
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Beberapa paparan yang disampaikan oleh Narasumber antara lain:

a. Kementerian Perdagangan (Dir. Pengembangan Pasar dan lnformasi Ekspor)

Beberapa poin yang disampaikan meliputi:

•	 Potensi Djibouti sebagai hub pengembangan ekspor ke kawasan COMESA;

•	 Strategi peningkatan ekspor; 

•	 Program Ditjen PEN dalam mendorong pengembangan pasar ekspor bagi 

pelaku usaha; 

•	 Informasi mengenai pelaksanaan TEI ke-31 pada tanggal 12-16 Oktober 

2016. 

Sekilas hubungan perdagangan Indonesia - Djibouti:

Ekspor Indonesia ke Afrika turun 2,08 %  pada periode 2011 - 2015. Dalam hal 

ini Djibouti menduduki peringkat ke-4 sebagai mitra dagang utama Indonesia di 

kawasan Afrika. Untuk ekspor Indonesia ke COMESA selama lima tahun terakhir 

ini menunjukkan trend yang negatif sebesar 0,62 %. Trend ekspor yang negatif 

ini terutama disebabkan oleh penurunan ekspor ke kawasan tersebut pada 

periode 2011-2012 dan 2014-2015. Lebih lanjut, ekspor Indonesia ke COMESA 

dipengaruhi oleh menurunnya ekspor CPO ke Mesir yang merupakan pasar 

tujuan ekspor utama Indonesia di COMESA. Disamping Mesir yang menjadi pasar 

utama produk Indonesia di COMESA, Djibouti merupakan pasar potensial bagi 

produk Indonesia di Kawasan Afrika dengan penguasaan pasar produk Indonesia 

hingga 14% di tahun 2015. Nilai ekspor Indonesia ke Djibouti merupakan salah 

satu yang mengalami pertumbuhan positif selama periode lima tahun terakhir 

dengan trend sebesar 9,8%. Produk-produk ekspor Indonesia yang prospektif di 

pasar Djibouti, antara lain TPT, CPO, Mesin, Makanan Olahan dan Produk Kimia. 

Dengan lokasi geografis yang strategis, Djibouti berfungsi sebagai pintu gerbang 

utama ke kawasan Afrika Timur dan trans-shipment antara Eropa, Timur Tengah, 

dan Asia.

Beberapa strategi yang diterapkan oleh Kemendag (Ditjen PEN) guna meningkatkan 

ekspor nasional:

•	 Promosi: diantaranya melalui partisipasi pada pameran dagang internasional, 

misi dagang, misi pembelian, instore promotion, pembukaan House of 

Indonesia/distribution center/trading house. Pada kesempatan rapat 

diinfokan pula bahwa Kemendag akan menyelenggarakan Misi Dagang ke 

Ghana dan Nigeria pada tanggal 25 - 30 Juli 2016.

•	 Peningkatan daya saing produk ekspor: melalui peningkatan kualitas dan 

desain produk, melalui pembukaan Indonesia Design Center (IDC) serta 

Designer Dispatch Service yang melahirkan prototype produk baru.

•	 Selain program promosi dan peningkatan daya saing produk, hal penting yang 

juga menjadi perhatian Kementerian Perdagangan adalah pengembangan 

capacity building pelaku usaha (eksportir) melalui penyelenggaraan berbagai 

kegiatan coaching program pendidikan dan pelatihan ekspor.

•	 Strategi lainnya adalah upaya melakukan kerja sama dengan organisasi/

lembaga lnternasional untuk mendapatkan informasi teraktual tentang 

peluang ekspor di negara-negara mitra, serta terciptanya transfer knowledge 
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& technology untuk pengembangan SDM dan produk Indonesia; serta 

melakukan kerja sama dengan Pemda, Asosiasi, dan instansi terkait di 

dalam negeri. Upaya meningkatkan kerjasama perdagangan bertujuan 

untuk memberikan kemudahan akses pasar dan penurunan tarif bea masuk 

bagi produk ekspor Indonesia agar semakin berdaya saing dan kompetitif 

dengan produk pesaing melalui pembentukan Free Trade Agreement (FTA) 

maupun mengevaluasi kembali FTA yang telah ada agar dapat benar-benar 

memberikan manfaat besar bagi Indonesia.

b.   Kementerian Pariwisata:

Ruang lingkup kerja sama di sektor pariwisata mencakup promosi pariwisata 

(marketing), pengembangan destinasi (product development) dan pemberdayaan 

sumber daya manusia (capacity building). Selain itu, disampaikan pula mengenai 

target Kementerian Pariwisata pada tahun 2019, yaitu menjadikan Indonesia 

sebagai tujuan pariwisata dunia. Kedatangan wisatawan nusantara di tahun 2014 

berjumlah 250 juta, dan ditargetkan di tahun 2019 dapat mencapai 275 juta. 

Untuk perjalanan wisatawan mancanegara tahun 2014 adalah sebesar 1 juta, dan 

di tahun 2019 ditargetkan mencapai 20 juta. Sementara itu, untuk wisatawan 

muslim pada tahun 2014 berjumlah 1,7 juta, dan pada tahun 2019 ditargetkan 

berjumlah 5 juta.

c.    Pelindo ll:

Lokasi Djibouti merupakan aset utama dalam perekonomiannya. Terletak 

dekat dengan jalur pelayaran utama menjadikan pelabuhan di Djibouti sebagai 

pelabuhan transhipment di kawasan Afrika Timur serta kawasan Afrika lainnya. 

Port of Djibouti beroperasi sebagai hub pelabuhan di kawasan Afrika. Letak 

pelabuhan ini sangat strategis yaitu di jalan masuk ke Laut Merah dan terhubung 

dengan jalur kereta ke Addis Ababa, ibukota dari Ethiopia yang merupakan mitra 

dagang utamanya. Pelabuhan ini memiliki akses yang baik ke negara-negara 

anggota COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa).

d.   Kementerian Perindustrian:

Kementerian Perindustrian telah menyelenggarakan “Seychelles Young 

Leadership Programme for Small and Medium Industry (SYLP for SMI)” yang 

merupakan salah satu program rencana aksi kerja sama Forum of SMES Africa 

ASEAN dan MoU antara Ditjen IKM Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 

dengan Kantor Kepresidenan Republik Seychelles dan JJ Foundation. Tujuan dari 

penyelenggaraan SYLP for SMI ini adalah untuk mengimplementasikan kerja 

sama sumber daya manusia sebagai perwujudan dari MoU antara Ditjen IKM dan 

JJ Spirit Foundation’s Republik Seychelles dan menciptakan branding bersama 

Indonesia and Seychelles untuk produk-produk lKM.

Program ini dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) hari terhitung dari tanggal 

7 - 29 Maret 2016 di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan 6 (enam) orang 

peserta dari Republik Seychelles dilatih dan dimagangkan pada 2 (dua) jenis 

komoditi yaitu tenun dan pangan. Aktivitas program terdiri dari kunjungan ke 
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Ditjen IKM Kementerian Perindustrian, Balai Besar lndustri Agro, Balai Besar 

Tekstil, dan Balai Pengembangan lndustri Persepatuan Indonesia; cultural visit 

ke saung Angklung Udjo, Museum Konferensi Asia Afrika dan Batik Komar; 

serta pemagangan di Tenun Gaya Sukabumi untuk peserta komoditi tenun dan 

pemagangan di industri makanan ringan Jawa Timur untuk peserta komoditi 

pangan.

The 25th Asian Trade Promotion Forum Working Level Meeting yang diselenggarakan 

di Miyazaki, Jepang pada tanggal 14-15 Juni 2016. Asian Trade Promotion Forum 

(ATPF) yang didirikan pada tahun 1987 adalah pertemuan tahunan Trade Promotion 

Organization (TPO) di wilayah Asia dan Australia, dan saat ini memiliki 24 anggota. 

Tujuan dari ATPF adalah untuk meningkatkan perdagangan di kawasan Asia dan 

Australia melalui pertukaran informasi pelaksanaan proyek-proyek kerjasama, dan 

penguatan jejaring kemitraan antar anggota TPO.

Setiap tahun, CEO dari masing-masing anggota TPO, ATPF bertemu untuk membahas 

program promosi perdagangan internasional dan hal-hal terkait lainnya termasuk 

hasil dari joint projects dan rencana kerjasama kedepan. Pertemuan diatur dan 

direncanakan (termasuk pemilihan tempat, tanggal, agenda, dll) dengan host yang 

selalu berganti setiap tahunnya. Sebelum CEO meeting dilaksanakan, JETRO selaku 

host Working Level Meeting (WLM) akan meminta sasaran dan tanggapan dari masing-

masing TPOs tentang persiapan penyelenggaraan CEO meeting, laporan joint project 

coorperation, dan pembahasan isu terkait lainnya.

Untuk kegiatan kali ini, pertemuan WLM ke-25 di Miyazaki-Jepang dilaksanakan 

pada tanggal 13-16 Juni 2016. Acara tersebut dibuka oleh Ms. Junko Ishii selaku 

Direktur Jenderal Business Development Support JETRO sekaligus sebagai Sekretaris 

Jenderal ATPF WLM. Acara WLM tersebut dihadiri oleh 22 dari 29 TPO anggota ATPF 

antara lain AUSTRADE Australia, CITEM Filipina, DGNED Indonesia, DITP Thailand, 

EPB Bangladesh, FNCCI Nepal, GDTP Cambodia, HKTDC Hongkong, IE Singapura, IPIM 

Macau, ITPO India, JETRO Jepang, KOTRA Korea, MATRADE Malaysia, MNCCI Mongolia, 

MYANTRADE Myanmar, MOFAT Brunei, SLEDB Sri Lanka, TDAP Pakistan, TPPD Laos, 

TWTC Taipei, dan VIETRADE. Pada pertemuan kali ini Ditjen PEN Kemendag diwakili 

oleh Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor beserta staf.

 

Rencana pelaksanaan 29th ATPF CEO meeting 2016 di Lahore – Pakistan

Selaku host penyelenggaraan 29th ATPF CEO Meeting 2016 Trade Development 

Authority of Pakistan (TDAP) menyampaikan bahwa rencana sidang CEO Meeting 

2016 akan diselenggarakan tanggal 24-26 September 2016 di Pearl Continental 

Hotel Lahore. Tema utama sidang yang ditetapkan adalah Enchancing the Role of 

TPOS in Human Resource Development, dan diharapkan masing-masing TPO dapat 

mempresentasikan upayanya dalam meningkatkan pemberdayaan SDM pelaku usaha 

di negaranya.  Adapun sub tema pembahasan sidang adalah Role of TPOs in Women’s 

Economic Empowerment Role of TPOs in Effective Use of Globally Competent Human 

Resource Resource, and Human Recource Development within TPOs. Terkait dengan 

agenda acara, Chairperson memberitahukan kehadiran perwakilan dari International 

The 25th Asian 

Trade Promotion 

Forum Working Level 

Meeting, Miyazaki 

Jepang.
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Trade Center sebagai salah satu pembicara serta terdapat sesi untuk membahas 

isu terkait investasi. Untuk hal tersebut diharapkan masing-masing TPOs dapat 

menyampaikan registrasi nama-nama delegasi: paling lambat pada tanggal 15 Juli 

2016, dan bahan presentasi dari beberapa TPO disampaikan paling lambat tanggal 

30 Juli 2016.

Pembahasan Rencana Pelaksanaan 30th CEO Meeting tahun 2017 dan Revitalization 

of ATPF

Pada kesempatan ini Chairperson menyampaikan agar anggota ATPF yang berminat 

untuk menjadi Host dan CEO Meeting untuk tahun 2017 dan selanjutnya agar dapat 

secara resmi segera menyampaikan minatnya kepada Sekretariat ATPF. Selain itu 

sekretariat juga mengusulkan untuk merevitalisasi penyelenggaraan CEO meeting 

pada tahun 2017.

Pembahasan Tindak Lanjut hasil The 7th ATPF Joint Exhibition tanggal 19-21 Mei 

2016 di Kunshan China

The 7th ATPF Joint Exhibition dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan 

pameran China International Import Expo 2016 di Kunshan China. Pameran ini 

diikuti oleh 877 exhibitor dengan jumlah pengunjung sebanyak 37.300 pengunjung. 

Tercatat 6 TPO anggota ATPF yang turut berpartisipasi dalam pameran ini antara 

lain DGNED (Indonesia), FNCCI (Nepal), IPIM (Macao), JETRO (Jepang), SLEDB (Sri 

Lanka) dan TWTC (Taiwan) dengan membawa 87 exhibitor. Pada kesempatan 

tersebut perwakilan Ditjen PEN melaporkan bahwa pada pameran tersebut Indonesia 

telah mengirimkan 9 (sembilan) perusahaan dengan produk antara lain farmasi, 

kerajinan tangan, makanan dan minuman serta perhiasan. Selama tiga hari pameran, 

perusahaan Indonesia memperoleh nilai transaksi yang signifikan dan tercatat 

sebanyak 34 inquiries. Mayoritas perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam 

pameran tersebut puas dan mengharapkan agar CCPIT dapat mendukung seluruh 

peserta pameran the 7th ATPF Joint Exhibition dalam mempromosikan bisnisnya di 

Cina pasca pameran.

Pembahasan Supplier Matching Support Scheme

Tujuan dari skema ini adalah untuk memanfaatkan hubungan dari masing-masing 

negara dalam rangka meningkatkan ekspansi pasar. Pada kesempatan tersebut, 

perwakilan Ditjen PEN menyatakan dukungannya atas skema supplier matching 

support, dan berharap bahwa skema tersebut akan bermanfaat secara optimal bagi 

masing-masing TPOs dalam rangka pengembangan ekspor.  Lebih lanjut disampaikan 

bahwa Ditjen PEN telah memiliki Customer Service Center (CSC), yang salah satunya 

adalah memnberikan layanan on-line bagi eksportir Indonesia dan buyer asing untuk 

mempermudah menemukan calon rekan bisnis, penyediaan informasi pasar dan 

layanan trade inquiry. Beberapa anggota TPOs mengharapkan agar website ATPF 

supplier list/matching sites (http://www.atpf.org/en/business.htm) harus  senantiasa 

di-update, dikembangkan menjadi lebih interaktif dan menarik, dan masing-masing 

TPOs diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa newsletter terkait trade 

promotion activities (tradefair.businessmatching.trademission.etc)
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Pembahasan Investasi 

Tujuan dari sesi ini adalah untuk meningkatkan fungsi anggota ATPF sebagai TPO 

dalam mengembangkan investasi potensial di negaranya dalam rangka meningkatkan 

perdagangan. Chairperson menghimbau agar pada CEO Meeting dan Working Level 

Meeting selanjutnya bagi TPOs yang tidak memiliki tugas terkait investasi sebaiknya 

mengundang perwakilan Investment Promotion Agencies (IPA) sebagai observer. 

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi dari 

Ditjen PEN tidak termasuk investasi. Namun Ditjen PEN akan tetap mendukung 

pelaksanaan program tersebut. Disampaikan pula bahwa Indonesia memiliki badan 

promosi investasi sendiri yang disebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

yang memiliki tanggung jawab untuk melayani investor. Ditjen PEN akan berkoordinasi 

dengan BKPM untuk berpartisipasi dalam program ini.

Presentasi Project Kerjasama dari Anggota ATPF

Pada sesi ini terdapat 4 TPO yang menyampaikan presentasi sebagai bahan untuk 

bertukar informasi, antara lain: Regional Business Matching Report Lampang 

Porcelain Industry Development Profect yang disampaikan oleh IPD, Sri Lanka Export 

Development Board and JETRO yang disampaikan oleh SLEDB, Australian Suppliers 

Directory yang disampaikan oleh AUSTRADE, Buy Cambodia Products Campaign yang 

disampaikan oleh GDTP.

Company Visit

Sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan Working Level Meeting maka dilakukan 

kunjungan ke beberapa industri antara lain Next Generation Green House 

Horticulture. Pusat hortikultura ini didirikan sebagai proyek dari pemerintah Jepang 

untuk mewujudkan Smart Agriculture. Next Generation Green House Horticulture 

memanfaatkan sistem kontrol permanenan dengan jumlah produksi yang tinggi 

berdasarkan dari teknologi terkini yaitu ICT (Information and Communication 

Technology) serta Ubriquitous Environment Control System (UECS). Kunjungan 

lainnya dilakukan ke industri Shochu Brewery.

Rapat dilaksanakan pada Hari Jumat, 17 Juni 2016 bertempat di ruang Rapat 

Direktorat Asia dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Direktur Timur 

Tengah, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu. Hadir dalam rapat perwakilan dari 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan (Setditjen 

PEN, Direktorat P2C dan Direktorat KPE), Badan Koordinator Penanaman Modal 

(BKPM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKT). Rapat bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka persiapan 

Rencana Kunjungan Kadin Provinsi Bathinah, Oman yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 27-31 Juli 2016.

North Bathinah merupakan salah satu provinsi di Oman, letaknya berbatasan 

langsung dengan Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab. Kota utamanya adalah Sohar, 

dimana terdapat pelabuhan utama Oman. Sohar merupakan kota terbesar ke-3 di 

Oman setelah Muscat dan Salalah. Secara geo-ekonomi, Sohar sangat penting dan 

potensinya besar untuk bisa jadi alternatif hub, karena persis sebelum Selat Hormuz. 

Koordinasi Persiapan 

Rencana Kunjungan 

Kadin Provinsi 

Bathinah, Oman 
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Selama ini Sohar merupakan kota dagang utama oman, karena semua barang yang 

masuk ke Oman masuk melalui Sohar Port. Letaknya yang berbatasan langsung 

dengan Arab Saudi dan PEA juga memungkinkan North Bathinah sebagai entry point 

ke negara GCC lainnya. Selain Sohar Port, di North Bathinah juga terdapat Sohar Free 

Zone, salah satu kawasan industri khusus utama Oman yang sedang berkembang 

dan diupayakan untuk menarik investasi asing sebanyak-banyaknya. Hampir seluruh 

industri utama Oman ada di sana: seperti petrokimia, plastik, smelter, logam 

aluminium, chromium, flour mills, food stuffs lainnya. 

Dalam rapat, Direktur Timur Tengah Kemlu menyampaikan rencana kunjungan Kadin 

Bathinah, Oman beserta tentative program dan venue kegiatan. Selama kunjungannya 

ke Indonesia, Kadin Bathinah akan melakukan serangkaian kegiatan seperti Business 

Forum, Business Matching, Policy Briefing, kunjungan ke Jababeka dan Kadin Jawa 

Barat. Kemenlu mengharapkan kementerian dan lembaga terkait dapat memberikan 

fasilitasi dan kontribusinya untuk menyukseskan kegiatan pada kunjungan tersebut, 

sebagai berikut : 

•	 Menko Perekonomian diharapkan dapat menjadi host pada kegiatan policy 

briefing yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 2016. Dalam hal ini dapat disampaikan 

mengenai 12 (dua belas) paket kebijakan deregulasi yang telah dikeluarkan 

pemerintah Rl.

•	 Kementerian Perdagangan diharapkan dapat menjadi tuan rumah pada kegiatan 

business matching yang diawali dengan courtesy call yang dihadiri juga oleh K/L 

terkait seperti Kemenlu, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan 

OKl, BKPM maupun BNP2TKl.

Untuk efesiensi waktu dan tempat, Kemenlu berharap kiranya format kegiatan 

business forum dan business matching dapat dilaksanakan sesuai dengan format yang 

telah dilakukan DJPEN, Kemendag pada kunjungan Kadin Mekkah 4 Mei 2016 lalu, 

dimana kegiatan diawali dengan courtesy call kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

Business Matching. Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor (KPE) menyambut baik 

rencana kunjungan dimaksud dan diharapkan delegasi yang akan hadir terdiri dari 

buyer/importir yang berminat untuk membeli produk Indonesia bukan pelaku usaha 

yang akan menjual produknya ke Indonesia. 

Rapat dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu selaku 

Ketua Komite Penugasan Khusus Ekspor serta dihadiri oleh perwakilan dari Pusat 

Kebijaan Ekonomi Makro-Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Dit. Kekayaan Negara 

Dipisahkan-Ditjen KKN Kemenkeu, Setjen-Kemenkeu, Dit. Ketahanan Industri-Ditjen 

KPAII Kemenperin, Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha-BPPI Kemenperin dan 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Latar belakang diselenggarakannya rapat ini 

adalah surat dari Asosiasi Pulp and Kertas Indonesia yang diajukan ke Kementerian 

Perdagangan No. 063/APKI/02/2016 tanggal 19 Februari 2016, dan Kementerian 

Perindustrian No. 431/M-IND/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan maksud untuk 

meminta dukungan pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk Pulp dan Kertas 

namun belum dilampiri dengan kajian aspek ekonomi. Agenda rapat adalah meminta 

masukan dan tanggapan dari K/L tentang Analisa Kajian Aspek Ekonomi Program 

Ekspor Pulp dan Kertas. 

Rapat Teknis 

Penugasan 

Khusus Ekspor
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Untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan 

c.q Komite tentang usulan program Ekspor tersebut, pimpinan rapat menyampaikan 

agar usulan dimaksud dapat dilampiri paling kurang hasil kajian Aspek Ekonomi, 

serta memuat paling kurang:

a. Uraian mengenai rencana Ekspor yang diajukan sebagai penugasan Khusus;

b. Analisa kelayakan dan efek pengganda penugasan khusus bagi industri dalam 

negeri dan perekonomian nasional;

c. Bentuk fasilitas pembiayaan ekspor yang diperlukan;

d. Perkiraan nilai pembiayaan ekspor dan jangka waktu yang diperlukan;

e. Potensi resiko yang mungkin terjadi.

Terkait industri pulp dan kertas, beberapa K/L menyampaikan analisa sebagai berikut:

a.    Industri Pulp dan Kertas

 - Kapasitas terpasang industri pulp dan kertas nasional masing-masing 

sebesar 7,93 juta ton per tahun pulp dan 12,98 juta ton per tahun kertas 

dengan realisasi produksi 6,4 juta ton per tahun pulp dan 10,4 ton per tahun 

kertas.

 - Indonesia menjadi produsen pulp dan kertas terkemuka di dunia, yakni 

peringkat 9 untik industri pulp dan peringkat 6 untuk industri kertas, 

sementara di Asia menempati peringkat ke 3 untuk industri pulp maupun 

kertas.

 - Volume ekspor pulp dan kertas, tiga tahun terakhir, berkisar 8 juta ton 

(50% terhadap realisasi produksi), dam cenderung turun seiring dengan 

perlambatan permintaan.

 - Pelaku di industri pulp dan kertas: berdasarkan list member Asosiasi Pulp 

dan Kertas Indonesia: 62 perusahaan, dengan wilayah produksi: Sumatera 

Utara, Riau, Sumatera Selatan, banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 

dan kalimantan Timur.

b.   Insentif terhadap industri Pulp dan Kertas

Tax holiday industri sektor hulu (Peraturan Menteri Keuangan No. 130/

PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan 

Pajak Penghasilan Badan).

c.   Daya saing pulp dan kertas Indonesia

 - Indeks Daya Saing (RCA) pulp terhadap pangsa pasar dunia semakin 

meningkat, sedangkan di kawasan ASEAN, daya saing produk ekspor pulp 

Indonesia semakin melemah di posisi 0,54, di bawah Kamboja dan Singapura.

 - RCA produk kertas Indonesia di pasar dunia juga semakin meningkat hingga 

mencapai 2,6 dan daya saing kertas di kawasan ASEAN pada posisi tertinggi 

dengan nilai 3,92.

d.   Perkembangan ekspor pulp dan kertas

 - Tahun 2009, ekspor pulp dan kertas dari Indonesia mengalami penurunan 

dalam 10 tahun terakhir, karena krisis global yang mengakibatkan 

menurunnya permintaan dari mitra dagang utama.
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 - Ekspor kertas dalam kurun 5 tahun terakhir secara konstan mengalami 

penurunan pertumbuhan ekspor, tetapi masih diatas pertumbuhan total 

ekspor.

 - Dengan adanya kecenderungan kenaikan harga, ekspor pulp diprediksi 

kembali membaik sepanjang tahun 2016, kebalikan dengan ekspor kertas 

yang semakin menurun pertumbuhannya ini dikarenakan faktor harga.

e.   Beberapa tantangan ekspor pulp dan kertas

 - Amerika Serikat menerapkan bea masuk produk pulp dan kertas asal 

Indonesia sebesar 107%

 - Pasokan bahan baku bubur kertas/pulp (9 perusahaan produsen pulp) 

dibekukan karena dituduh melakukan pembakaran hutan.

 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2015 tentang impor produk 

hasil hutan (impor pulp serat panjang).

Penerimaan kunjungan Sekretaris Jenderal ASEAN - Japan Centre ke Kementerian 

Perdagangan berlangsung pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di Ruang Rapat, lt. 4. 

ASEAN-Japan Centre (AJC) didirikan melalui hasil perjanjian antara pemerintah negara-

negara ASEAN dan Jepang pada tahun 1981, yang bertujuan untuk mempromosikan 

perdagangan, investasi dan pariwisata antara ASEAN dan Jepang. Kunjungan AJC 

dipimpin oleh Masataka Fujita selaku Sekretaris Jenderal AJC didampingi Junko 

Nukiyama, Staff Public Officer yang bertujuan untuk membahas program kegiatan 

AJC pada tahun 2016. 

Courtessy Call kepada Plt. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

a. Apresiasi atas dukungan ASEAN-Japan Centre yang terus berperan dalam 

meningkatkan hubungan Jepang dan negara anggota ASEAN melalui pelaksanaan 

berbagai kegiatan di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Terutama bagi 

Indonesia, berbagai kegiatan yang telah disusun dalam program AJC memberikan 

dampak yang positif pada peningkatan akses pasar produk Indonesia ke Jepang, 

peningkatan nilai investasi Jepang di Indonesia dan peningkatan kunjungan 

wisatawan Jepang ke Indonesia.

b. Menyambut baik dan mendukung pelaksanaan revitalisasi AJC. Diharapkan melalui 

revitalisasi organisasi, kegiatan yang disusun oleh AJC dapat lebih ditingkatkan 

dan memberikan hasil konkret dalam peningkatan ekonomi Indonesia dan Jepang 

maupun dengan negara anggota ASEAN lainnya.

c. Mendorong AJC untuk membantu menyebarkan informasi kepada para pelaku 

usaha Jepang terkait pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-31 yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 12-16 Oktober 2016 di JIExpo.

d. Keikutsertaan Ditjen PEN pada Pameran Tokyo Game Show yang diselenggarakan 

pada tanggal 15-18 September 2016 di Chiba, Jepang.

Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal AJC menyampaikan hal-hal sebagai 

berikut :

a. Menyambut baik dan berterima kasih atas dukungan Indonesia dalam reformasi 

yang telah dilakukan oleh AJC, yang saat ini telah melakukan reformasi manajemen 

Courtessy Call 

Sekretaris 

Jenderal 

ASEAN – Japan 

Centre (AJC)
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dan operasional AJC guna menghasilkan kegiatan baru yang lebih memberikan 

manfaat konkret dan terukur bagi kepentingan ASEAN dan Jepang;

b. Sejalan dengan reformasi yang tengah dilakukan AJC, AJC telah menyusun 

kegiatan baru di bidang perdagangan dan investasi. Di bidang perdagangan, 

terdapat 2 (dua) kegiatan baru yaitu; promosi perdagangan jasa dan promosi 

perdagangan pola baru antara Jepang dan ASEAN, sedangkan di bidang investasi 

telah disusun 2 (dua) kegiatan baru yaitu; analisa kebijakan investasi untuk 

pengembangan kapasitas institusi dan ASEAN regional program;

c. Disampaikan bahwa, saat ini perdagangan jasa merupakan salah satu kontributor 

terbesar dalam peningkatan perdagangan. Untuk itu, Jepang memandang 

perlunya capacity building bagi staf pemerintah dan pelaku usaha di kawasan 

ASEAN. Terdapat 6 (enam) sektor pelayanan jasa yang menjadi fokus AJC antara 

lain layanan tenaga professional, komputer, penelitian dan pengembangan 

telekomunikasi dan distribusi.

d. Disamping itu, AJC juga mempunyai kegiatan baru yaitu “Promosi Perdagangan 

Pola Baru antara Jepang dan ASEAN” yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman dalam mengumpulkan data Non-Equity Modes 

(NEM) agar negara anggota ASEAN mampu menghadapi isu dan tantangan 

perdagangan.

e. Terkait dengan kegiatan baru di bidang investasi yaitu “Analisis Kebijakan 

Investasi untuk Pengembangan Kapasitas Institusi“, AJC akan menyelenggarakan 

pertemuan dialog tingkat tinggi antara negara anggota ASEAN dan investor 

Jepang. Dalam kegiatan tersebut akan dilakukan pula penelitian dan analisa 

terkait Foreign Direct Investment (FDI) di wilayah ASEAN. Diharapkan hasil 

penelitian dan analisa tersebut dapat berguna bagi pemerintah di setiap negara 

anggota ASEAN dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk kegiatan ASEAN 

regional program, AJC akan menyelenggarakan joint symposium atau seminar 

kepada pelaku usaha Jepang mengenai iklim investasi di kawasan ASEAN.

f. Kegiatan baru AJC tersebut rencananya akan mulai dilaksanakan pada fiscal year 

tahun 2016, namun demikian AJC masih perlu menunggu semua negara anggota 

ASEAN untuk menyampaikan persetujuan dan testimoni terkait reformasi AJC 

dan kegiatan baru yang telah diprogramkan.

Menanggapi informasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal AJC, Direktur 

Kerja Sama Pengembangan Ekspor menyampaikan bahwa Indonesia akan mendukung 

dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan baru yang telah disusun oleh AJC. Sekarang 

ini, Indonesia pun sedang dalam tahap mengembangkan industri jasa Indonesia. 

Untuk itu diharapkan AJC dapat menyusun waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

baru tersebut sehingga Ditjen PEN dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/

lembaga teknis terkait untuk dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan AJC.
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1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

Pameran Indobuildtech 2016 merupakan penyelenggaraan pameran ke-14 yang 

pertama kali diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) yang 

sebelumnya diadakan di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran ini dibuka secara 

resmi oleh Wakil Ketua KADIN pada 25 Mei 2016.  Produk yang dipamerkan adalah 

produk building material antara lain tiles, flooring, steel component, paints and 

varnishes, wall materials, building foundation, system and equipments, security 

system, green building design, dan landscape designing. Pameran INDOBUILTDTECH 

2016 menempati area seluas 50.000 m2. Pameran Indobuildtech 2016 diisi dengan 

berbagai rangkaian acara, antara lain : Opening Ceremony, Architects Day, GAPENSI 

Annual Congress, Architects Diaspora Forum, Doing Business Forum, Sport Facilities 

Forum, Associations Forum, Products Presentation, Jobfair, Architects Clinic, Interior 

Clinic, Landscape Clinic, Indobuildtech Nite.

Paviliun Kemendag terletak di Hall 3A dengan luas space 90 sqm yang dibagi menjadi 

booth informasi yang diisi dari Ditjen PEN beserta ASEAN Economic Community Center 

(AEC) Kemendag, dan 10 booth peserta pameran. Perusahaan yang berpartisipasi 

pada paviliun Kemendag yaitu: Dunia Bumindo Utama, PT – Maxpostone (stone 

decoration); Duta Laserindo Metal, PT – My Tube (Fasade, Tralis, Pagar, Partisi); 

Indomop Multi Makmur, PT – Clean Matic (cleaning equipment); Promosi Dagang 

Asia, CV (bathroom accesories); Putera Agung Cemerlang, PT – Reywood (wood 

construction material); Roxy Prima Indoproducts, PT – Roxy Glass (glass for building 

and decorative products); Sinar Angkasa Rungkut, PT – Chiyoda (Lampu, LED, light 

appliances); Starpeak Equity, PT (kayu dan olahannya); Timur Mas Abadi, PT – Rainbow 

Roof (roofing); Ubin Kayu Indonesia, PT (lantai kayu).  Disamping diikuti oleh peserta 

dalam negeri, pameran ini juga diikuti oleh peserta dari luar negeri diantaranya berasal 

dari China, Korea, Malaysia, Italia, dan Jerman. Dalam rangkaian kegiatan pameran 

tersebut diadakan Seminar “Doing Business in Indonesia: Strategy and Solution” 

pada 25 Mei 2016 di Ruang Garuda 6B, ICE, yang diikuti oleh pengusaha, pelajar, 

dan buyer dengan menghadirkan salah satu pembicara yaitu Sekretaris Direktorat 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) – Kementerian Perdagangan. 

Selama 5 hari pelaksanaan pameran, Paviliun Kementerian Perdagangan mencatatkan 

transaksi dagang mencapai USD 196.854 dengan inquiry mencapai 95 buah. Disamping 

transaksi dagang yag terjadi, ada beberapa inquiry yang harus ditindaklanjuti agar 

memungkinkan untuk terjadi kontak dagang. Berikut adalah rincian transaksi pada 

pameran Indobuiltdtech 2016 :

Partisipasi 

Ditjen PEN pada 

Indobuildtech 

2016 

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia
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Diantara produk yang ditawarkan oleh peserta paviliun Kemendag, beberapa produk 

banyak diminati oleh buyer yaitu wood and metal construction material dan flooring, 

glass decoration dan rooftop disamping juga memiliki prospek yang cukup baik 

untuk perusahaan properti di dalam negeri yang masih harus di follow up.

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri

KBRI Bangkok telah berpartisipasi pada Pameran Otop Midyear 2016 yang 

diselenggarakan pada tanggal 6-13 Juni 2016 di Muang Thong Thani Impack di 

Thailand. Pameran tersebut dibuka oleh Minister of Interior (Jenderal Anupang 

Paochinda), yang menyampaikan bahwa pameran OTOP Midyear 2016 merupakan 

acara yang spesifik & memperkenalkan produk unggulan di Thailand dengan 

tema “Thailand’s Variety In One Place”, dengan 3 (tiga) tujuan utama yaitu untuk 

mendukung produsen & pelaku bisnis UKM; mengembangkan standar barang lokal; 

serta menciptakan saluran distribusi ke luar negeri. Pameran tersebut diadakan oleh 

Community Development Departement bekerjasama dengan Ministry of Commerce, 

yang menampilkan sebanyak 2.500 stan dan 15.000 produk. 

Produk yang dipamerkan antara lain: makanan, minuman, pakaian, desain, seni 

dan kerajinan tenun dengan kualitas ekspor. Pada kesempatan itu juga dipamerkan 

produk kesehatan dan produk ramah lingkungan yang disponsori oleh Departemen 

Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup. Produk yang dipamerkan pada pameran 

OTOP Midyear 2016 merupakan hasil karya seni dan kerajinan Thailand berkualitas 

premium. Untuk tahun ini dihadiri oleh sekitar 700.000 pengunjung dengan 

nilai transaksi 800 juta baht atau US$ 22.759.568. Pengertian OTOP merupakan 

singkatan dari  “One Tambon One Product”, berawal ketika Raja dan Ratu Thailand 

mengunjungi masyarakat di Nakorn Panom untuk menyumbangkan barang kepada 

yang membutuhkan. Pada saat itu Ratu melihat para wanita memakai sarung yang 

bagus dan unik, sehingga Beliau berpikir bahwa sarung khas Thailand bisa menjadi 

produk yang berkualitas di pasar internasional, serta memberikan kehidupan yang 

baik untuk masyarakat Thailand. Ratu Thailand memberikan pengetahuan dan arahan 

pada distrik di Thailand untuk memproduksi kerajinan setempat & memasarkannya 

ke negara ASEAN. Pemerintah mendistribusikan produk OTOP, dengan menyediakan 

toko “Pacha Sukjai Shop” di semua pom bensin di Thailand, mendistribusikan OTOP di 

Duty Free dalam bandara Internasional, serta mendistribusikan melalui E-Commerce.

Pada kesempatan terakhir, juga diadakan Business Forum yang membahas antara lain 

desain dan standar produk makanan dan minuman berdasarkan standar internasional. 

Patisipasi Pada 

Pameran OTOP 

Midyear 2016 
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Pada pameran tersebut dihadiri oleh perwakilan negara ASEAN, Afrika, Jepang, Korea, 

China & Eropa, serta para Ibu Duta Besar termasuk Ibu Ahmad Rusdi, isteri Duta 

Besar RI di Bangkok. Beliau berminat terhadap produk kerajinan tradisional Thailand 

antara lain kerajinan tenun handmade yang berumur puluhan tahun. Pameran OTOP 

ini sudah dikenal di seluruh Thailand hingga manca negara sehingga dapat dijadikan 

contoh dalam pengembangan promosi produk agar dapat bersaing dengan produk 

negara lain. Ibu Ahmad Rusdi berkeyakinan bahwa produk tenun Indonesia tidak 

kalah dan dapat bersaing di manca Negara.

Pemerintah Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Kementerian Perdagangan untuk ke-12 kalinya kembali berpartisipasi pada pameran 

yang merupakan hasil kesepakatan pada KTT China-ASEAN ke-7, bulan Oktober 

2003 di Bali dalam kerangka kerja perdagangan ekonomi China-ASEAN Free Trade 

Area (CAFTA) yaitu The 13th China ASEAN Expo (CAEXPO) 2016 di Nanning, China. 

Partisipasi Indonesia dalam pameran CAEXPO tahun ini adalah ke-13 kalinya dengan 

menempati lahan seluas 2.160 m² yang dapat diisi kurang lebih 100 stan untuk 

paviliun komoditi yang berada di Hall 4 dan 108 m² untuk paviliun City of Charm 

yang terletak di gedung baru. Kedua paviliun tersebut akan dibangun menggunakan 

special desain dengan tema utama “Trade With Remarkable Indonesia”.

Pada CAEXPO 2016, peserta Indonesia menempati Hall 4 sebagai Paviliun Komoditi 

dengan luas 2.160 m² dimana tahun-tahun sebelumnya Indonesia menempati Hall 

15. Paviliun komoditi yang akan dibagi menjadi lima zoning produk, yaitu F & B, 

Consumer Goods & SPA, Acessories & Jewelry, Home Decoration & Craft dan Furniture 

serta diisi sebanyak 86 perusahaan yang akan mengisi kurang lebih 107 booth. 

Untuk City of Charm, tahun ini Indonesia menempati posisi nomor 4 dengan luas 

108 m², hal ini sesuai dengan undangan pada saat Senior Official Meeting (SOM) 

lalu. Berkenaan dengan City of Charm pada tahun ini agak berbeda karena akan 

menampilkan profil negara Indonesia secara keseluruhan dengan kekayaan alam dan 

potensinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya provinsi atau daerah yang bersedia 

menjadi wakil Indonesia di paviliun City of Charm. DJPEN juga telah mengirimkan 

surat resmi kepada Dubes RI di Beijing dan KJRI di Guangzhou terkait kerjasama 

untuk mengisi performance di Paviliun City of Charm.

Peserta yang mendaftar untuk berpartisipasi harus melewati beberapa tahapan 

seleksi yaitu seleksi administrasi dan seleksi produk. Dari seleksi produk diperoleh 

sebanyak 86 perusahaan dengan rincian 22 perusahaan dari House of Indonesia (HOI), 

2 perusahaan dari ASEPHI dan 6 perusahaan dari Dinas Provinsi Jawa Barat dan Riau 

serta sebanyak 56 peserta merupakan UKM siap ekspor dan beberapa perusahaan 

ternama. Diperkirakan jumlah booth yang akan terpakai sebanyak ± 107 booth.

Untuk membantu kelancaran pameran DJPEN telah memilih forwarder dan travel 

yaitu PT. Kairos dan PT. BCA Wisata, sedangkan untuk kontraktor terpilih yaitu PT. 

Boarts. Terkait dengan pengiriman barang, hal-hal yang perlu diperhatikan antara 

lain pengumpulan invoice/parking list paling lambat tanggal 10 Agustus 2016, 

pengumpulan barang masuk gudang mulai tanggal 1-10 Agustus 2016, proses 
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stuffing tanggal 16-17 Agustus 2016. Direncanakan pengiriman barang pameran 

akan diberangkatkan pada tanggal 18 Agustus 2016 dan diperkirakan tiba di venue 

tanggal 21 September 2016. Delegasi Indonesia dijadwalkan akan berangkat tanggal 

20 September dan akan kembali tanggal 28 September 2016.

Rapat dengan Sekretariat CAEXPO

Dalam rangka koordinasi, tim Sekretariat CAEXPO telah melakukan pertemuan 

dengan DJPEN yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Promosi dan Citra di 

ruang rapat DJPEN lantai 14 tanggal 31 Mei 2016. Delegasi yang dipimpin oleh 

Wakil Sekjen CAEXPO membahas tentang persiapan serta program selama pameran 

berlangsung. Dalam pertemuan tersebut juga diterangkan bahwa Indonesia tetap 

menggunakan chartered flight yang disediakan oleh Sekretariat CAEXPO mengingat 

tidak adanya penerbangan langsung dari Jakarta ke Nanning. Pihak Sekretariat 

CAEXPO mengonfirmasikan bahwa chartered flight masih dalam proses lelang. Pihak 

sekretariat CAEXPO juga menginformasikan bahwa tanggal pelaksanaan CAEXPO 

kemungkinan akan berubah, hal ini akan dikonfirmasikan secepatnya.

Disampaikan juga bahwa tahun ini Vietnam berkesempatan menjadi Country of 

Honour. Sekretariat CAEXPO juga mengemukakan bahwa beberapa pimpinan negara 

ASEAN yang telah mengkonfirmasi akan hadir pada pembukaan CAEXPO 2016 adalah 

pimpinan negara Laos, Myanmar dan Cambodia. Untuk itu, jika berkenan Bapak 

Menteri diharapkan dapat hadir pada acara pembukaan CAEXPO.

Selain pameran, sekretariat CAEXPO juga akan mengundang pelaku usaha dari 

China untuk melakukan Business Matching dengan pelaku usaha Indonesia serta 

menjadwalkan pertemuan penting dengan pemerintah Provinsi Guangxi, Asosiasi 

investasi dan pebisnis dari China.

Rapat dengan peserta

Ditjen PEN telah melakukan technical meeting dengan para peserta pada tanggal 31 

Mei 2016 dengan agenda pembahasan meliputi pemaparan dari forwarder dan biro 

travel terpilih.

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 Juni 2016, dengan rincian sebagai 

berikut:

1.   Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada 

Pelayanan 

Customer Service 

Centre 

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor
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bulan Juni 2016 berjumlah 68 (enam puluh delapan) permintaan melalui CSC, 

diantaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 24 (dua 

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

brafaks berjumlah 44 (empat puluh empat) permintaan. Diantara e-mail/brafaks 

tersebut, sebanyak 19 (sembilan belas) permintaan berasal dari dalam negeri 

dan sebanyak 25 (dua puluh lima) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun 

permintaan hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut 

berasal dari 11 (sebelas) negara, yaitu: Australia, Kanada, Chili, Mesir, Perancis, 

Hongkong, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, Amerika. 

Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk mendapatkan kontak 

dengan produsen/eksportir Indonesia dalam rangka mengimpor produk-produk 

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

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

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

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

textile & textile products. 

Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri berasal dari kalangan eksportir 

Indonesia yang membutuhkan informasi  importir/buyer luar negeri dalam rangka 

mempromosikan produk dan juga melakukan konsultasi bisnis, di samping itu 

juga telah diberikan informasi mengenai cara menjadi anggota Membership 

Service di CSC. 

2.   Pengunjung Customer Service Centre (CSC)

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Juni 2016 sebanyak 24 (dua puluh empat) 

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 

Juni 2016 sebanyak 24 (dua puluh empat) 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 Juni 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer (PTD) 

sebanyak 58 (lima puluh delapan) perusahaan. Terkait dengan kelengkapan 

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

Perdagangan telah melengkapi salinan SNI/BPOM, sedangkan yang lainnya 

sedang dalam tahap tindak lanjut pengadaannya dan dikomunikasikan 

dengan masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan dokumen 

tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan bahwa perusahaan 

yang men-display produk di ruang CSC Kementerian Perdagangan harus 

menyertakan salinan SPPT SNI atau sertifikat dari BPOM. 
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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 Juni 2016 PPEI tidak menyelenggarakan pelatihan, baik di pusat maupun di 

daerah, karena bertepatan dengan Bulan Ramadhan.

Promosi dan Kerjasama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPEI 

berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan 

untuk memperluas dampak positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan 

oleh PPEI. Beberapa kegiatan kerjasama yang telah dijalankan oleh PPEI selama bulan 

Juni 2016 antara lain:

a. Pada tanggal 2 Juni 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan 

dengan perwakilan Disperindag Provinsi DKI Jakarta guna menjajagi peluang 

kerjasama pelatihan di antara kedua instansi.

b. Pada tanggal 15 Juni 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan 

dengan perwakilan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) guna menjajagi 

peluang kerjasama pelatihan di antara kedua instansi.

c. Pada tanggal 16 Juni 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Kabupaten Bekasi guna menjajagi 

peluang kerjasama pelatihan di antara kedua instansi.

d. Pada tanggal 16 Juni 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan 

dengan perwakilan Safeco Internasional Batam guna menjajagi peluang kerjasama 

pelatihan di antara kedua pihak.

e. Pada tanggal 21 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan pertemuan dengan 

perwakilan dari Alibaba.com guna membahas potensi kerjasama di antara kedua 

pihak.

f. Pada tanggal 23 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan pertemuan dengan 

perwakilan Bank Negara Indonesia (BNI) guna membahas potensi kerjasama di 

antara kedua pihak.

g. Pada tanggal 28 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

kegiatan Training to IETC Coaches on FITT Skills dalam rangka kerjasama TPSA 

CboC – Canada dan Ditjen PEN.

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 

selama bulan Juni 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut:

a. Pada tanggal 1 s.d. 3 Juni 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

kunjungan kerja ke Purwokerto dalam rangka kegiatan Konsultasi Pengembangan 

Kurikulum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari para 

stakeholder terkait perihal materi pelatihan yang paling mereka butuhkan untuk 

kemudian dituangkan ke dalam kurikulum dan silabus yang tepat sasaran.

b. Pada tanggal 1 s.d. 3 Juni 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

kunjungan kerja ke Kupang dalam rangka kegiatan Analisa Kebutuhan Diklat. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari para stakeholder 

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Silabus 

Penyelenggaraan 

Program 

Pelatihan

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor
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terkait perihal topik pelatihan yang paling mereka butuhkan.

c. Pada tanggal 21 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

kurikulum silabus untuk pelatihan baru “Pengembangan dan Pemasaran Ekspor 

Rempah” dengan menghadirkan Sdri. Lusiani Tjokronegoro (praktisi) dan Sdr. 

Adi Pramudya (praktisi) sebagai narasumber.

d. Pada tanggal 27 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

kurikulum dan silabus untuk materi “Asisten Pelaksana Ekspor” yang merupakan 

pelatihan dengan topik baru.

e. Pada tanggal 28 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

standarisasi makalah untuk materi “Pengembangan/Adaptasi Produk Ekspor”.

a. Pada tanggal 2 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

dokumen SMM ISO 9001:2015 terkait Manual Mutu Bab 5 s.d. Bab 10.

b. Pada tanggal 3 Juni 2016 Tim Sekretariat ISO mengadakan rapat untuk melakukan 

review terhadap tugas-tugas yang sudah dan belum diselesaikan serta pembagian 

tugas lain dalam rangka persiapan pelaksanaan surveillance.

c. Pada tanggal 3 Juni 2016 seluruh pegawai di lingkungan PPEI menghadiri 

sosialisasi kebijakan mutu dan sasaran mutu PPEI untuk tahun 2016.

d. Pada tanggal 7 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

guna melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang telah 

terselenggara, yaitu:

 - “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 17 s.d. 25 Mei 2016).

 - “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 24 s.d. 26 Mei 2016).

 - “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 24 s.d. 26 Mei 2016).

 - “Prosedur Impor” (Jakarta, 24 s.d. 27 Mei 2016).

e. Pada tanggal 8 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat tinjauan 

manajemen. Dalam rapat tersebut disampaikan kinerja dari masing-masing 

Bidang, kendala-kendala yang dihadapi serta usulan untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut.

f. Pada tanggal 9 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat guna membahas 

rencana program kerjasama dengan CBI Belanda dan need assessment tentang 

market intelligence.

g. Pada tanggal 10 Juni 2016 Tim Sekretariat ISO PPEI mengadakan rapat guna 

mempersiapkan kegiatan surveillance yang akan berlangsung pada tanggal 14 

s.d. 17 Juni 2016.

h. Pada tanggal 13 Juni 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat 

yang diadakan oleh Ditjen PEN guna membahas persiapan pelaksanaan Trade 

Expo Indonesia (TEI) Tahun 2016.

i. Pada tanggal 14 s.d. 17 Juni 2016 PPEI melaksanakan kegiatan surveillance 

terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan di PPEI. Auditor dalam 

kegiatan ini didatangkan dari PT. Mutu Agung Lestari.

j. Pada tanggal 23 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

guna melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang telah 

terselenggara, yaitu:

 - “Strategi Pemasaran Ekspor” (Purbalingga, 10 s.d. 12 April 2016).

 - “Pengembangan Produk dan Kemasan Agribisnis untuk Ekspor” (Mamuju, 12 

Kegiatan Lain
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s.d. 14 April 2016).

 - “Bagaimana Memulai Ekspor” (Medan, 12 s.d. 14 April 2016).

 - “Prosedur Ekspor Plus Simulasi (Kelas A)” (Yogyakarta, 19 s.d. 21 April 2016).

 - “Prosedur Ekspor Plus Simulasi (Kelas B)” (Yogyakarta, 19 sd. 21 April 2016).

 - “Bisnis Online Ekspor Impor” (Lhokseumawe, 19 s.d. 21 April 2016).

 - “Bagaimana Memulai Ekspor” (Kerinci, 19 s.d. 21 April 2016).

 - “Workshop Training of Exporters (TOX)” (Surakarta, 21 April 2016).

 - “Akses dan Survei Pasar Ekspor melalui Internet” (Jakarta, 26 s.d. 27 April 

2016).

 - “Pengembangan Produk Potensial untuk Pasar Ekspor” (Pekalongan, 26 s.d. 

28 April 2016).

 - “Bagaimana Memulai Ekspor” (Bengkalis, 26 s.d. 28 April 2016).

 - “Akses dan Survei Pasar Ekspor melalui Internet” (Jakarta, 28 s.d. 29 April 

2016).

 - “Bagaimana Memulai Ekspor” (Tembilahan, 10 s.d. 12 Mei 2016).

 - “Prosedur Ekspor” (Purwokerto, 10 s.d. 12 Mei 2016).

k. Pada tanggal 24 dan 29 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat dengan 

Tim Sekretariat ISO PPEI guna membahas berbagai isu internal dan eksternal 

terkait penerapan SMM ISO 9001:2015 di lingkungan PPEI.

l. Pada tanggal 30 Juni 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

guna melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang telah 

terselenggara, yaitu:

 - “Akses dan Survei Pasar Ekspor Melalui Internet” (Jakarta, 10 s.d. 12 Mei 

2016).

 - “Kemasan dan Labeling Makanan Minuman untuk Ekspor” (Manado, 17 s.d. 

19 Mei 2016).

 - “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Jakarta, 17 s.d. 19 Mei 2016).

 - “Bagaimana Memulai Ekspor” (Kendari, 17 s.d. 19 Mei 2016).

 - “Training of Exporters (TOX)” (Mataram, 17 sd. 19 Mei 2016).

 - “Bagaimana Memulai Ekspor” (Palembang, 17 s.d. 19 Mei 2016).

 - “Bagaimana Memulai Ekspor” (Dumai, 24 s.d. 26 Mei 2016).

 - “Pengembangan Produk Makanan Minuman untuk Ekspor” (Surabaya, 24 s.d. 

26 Mei 2016).

 - “Penerapan HACCP Makanan Olahan dan Minuman” (Semarang, 24 s.d. 26 

Mei 2016).

 - “Akses dan Survei Pasar Ekspor melalui Internet untuk Produk Pertanian, 

Perkebunan dan Perhutanan” (Bandung, 24 s.d. 26 Mei 2016).

 - “Refreshment Training of Exporters (TOX)” (Bandung, 31 Mei s.d. 2 Juni 

2016).

 - “Refreshment Training of Exporters (TOX)” (Semarang, 31 Mei s.d. 2 Juni 

2016).

 - “Training of Exporters (TOX)” (Surakarta, 31 Mei s.d. 2 Juni 2016).



28

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Juni 2016

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Mesir No.43 Tahun 2016 

tanggal 16 Januari 2016 tentang Amandemen Tata Laksana Registrasi Perusahaan 

Eksportir yang Memiliki Kompetensi Mengekspor Produk ke Republik Arab Mesir 

menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekspor produk ke Mesir mewajibkan registrasi 

dengan syarat-syarat tertentu. Setelah terbitnya aturan Menteri Perdagangan & 

Perindustrian Mesir ini tidak diperkenankan lagi adanya kegiatan ekspor produk-

produk tertentu tanpa registrasi terlebih dahulu. Untuk proses registrasi dimaksud 

perlu memerhatikan hal-hal penting sbb: 

Untuk proses registrasi tersebut, pihak Eksportir menyiapkan beberapa dokumen 

sbb:

a. Salinan Sural lzin Usaha Perdagangan (SIUP) 

b. Sertilikat Badan Hukum Perusahaan dan Jenis Usaha Produksi 

c. Surat Keterangan Merek Dagang untuk produk yang dihasilkan dan Merek dagang 

yang diproduksi dibawah lisensi Pemilik merek dagang tertentu 

d. Sertifikat Standar Sistem Manajemen Mutu, Sertifikat ramah lingkungan, Surat 

keterangan tunduk pada aturan Organisasi Perburuhan lnternasional (ILO) dan 

perjanjian internasional. Sertifikat ini harus dikeluarkan oleh lembaga yang telah 

mendapatkan akreditasi penilaian dari lnternational Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC) atau dari pemerintah Mesir atau pemerintah negara asing 

dengan mendapatkan ratifikasi dari Kementerian Perdagangan dari negara asal 

sertifikat tsb. 

e. Daftar Perusahaan/pabrik yang memproduksi merek dagang, Pemilik merek 

dagang bisa jadi dari salah satu yang menyampaikan aplikasi registrasi; 

f. Surat pernyataan dari eskportir yang menyatakan kesiapan menerima kunjungan 

tim teknis Mesir untuk melakukan inspeksi atas terpenuhinya seluruh standar 

yang disyaratkan dan sebagai bentuk konfirmasi keabsahan dokumen yang telah 

didaftarkan. 

g. Surat penunjukan (surat mandat) pengurusan dokumen registrasi kepada 

lmportir atau salah satu dari lembaga bantuan hukum di Mesir.

Mekanisme atau Standard Operating Procedure (SOP) penyampaian dokumen 

registrasi dapat dilakukan sbb:

a. Perusahaan/produsen Indonesia memberi surat mandat pengurusan registrasi 

kepada partner kerja atau agen distibutor di Mesir, atau perusahaan Indonesia 

tsb menunjuk Badan Hukum (law firms) atau Kantor Akuntan Terdaftar yang ada 

di Mesir untuk melakukan registrasi.

b. Pemilik Merek Dagang atau representasi perusahaan menyampaikan surat 

permohonan registasi perusahaan dan dokumen-dokumen di atas dengan terlebih 

dahulu melakukan legalisasi di Kedubes Mesir di Jakarta disertai terjemahan 

dokumen dalam bahasa Arab dari lembaga penterjemah yang kredible.

c. Dalam legalisasi di Kedubes Mesir Jakaria, pihak Kedubes Mesir di Jakarta 

mewajibkan dokumen terlebih dahulu dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri 

Indonesia, Kementerian Hukum & HAM RI, dan Kadin Indonesia.

Penyampaian 
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& Industri 
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29Bab I. KINERJA

Informasi terkait aturan ini dalam koordinasi Badan Pengawas Ekspor lmpor, 

Kementerian Perdagangan Mesir (General Organization for Export & lmport Control), 

untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website resmi www.goeic.gov.eg. 

Peraturan No. 43/2016 disertai dengan lampiran daftar produk. Registrasi diwajibkan 

hanya kepada eksportir 25 (dua puluh lima) produk sesuai lampiran permen No. 

43/2016. Untuk Perusahaan yang melakukan ekspor ke Mesir dalam bentuk bahan 

baku tidak dikenai aturan dimaksud semisal Minyak Goreng Palm Olein dalam bentuk 

kontainer flexy bag atau tank tidak masuk dalam aturan ini, adapun untuk ekspor 

produk Palm Olein dalam bentuk botol per 1 liter, 2 liter, 3 liter dan 5 liter yang dapat 

dijual secara retail harus teregistrasi terlebih dahulu. 

lnformasi tentang biaya yang dibebankan kepada perusahaan yang melakukan 

registrasi sbb:

a. USD 50 atau EGP. 300 untuk Govemment Fee guna pendaftaran registrasi;

b. USD 1000 atau Euro 10.000 atau EGP.10.000 Success Fee diberikan bila 

pendaftaran diwakilkan kepada Badan Hukum (law firm).

Disampaikan pula adanya lnstruksi baru dari Bank Sentral Mesir (Central Bank of Egypt) 

agar para importir melakukan metode pembayaran dengan mekanisme Document 

againts Payment (D/P) yang memberikan kesempatan kepada eksportir mengirimkan 

barang ke pelabuhan/bandara tujuan sedangkan dokumen pengiriman barang 

dikirimkan ke pihak Bank sebagai perantara. Importir dapat mengambil dokumen 

tersebut jika sudah melakukan pembayaran melalui Bank, dokumen ini diperlukan 

importir untuk mengambil barang di pelabuhan/bandara. Menyikapi instruksi 

Bank Sentral Mesir saat ini yang mengharuskan penerapan sistem D/P, terdapat 

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pihak eksportir Indonesia dapat 

menerima sistem pembayaran ini apabila eksportir tersebut telah yakin benar akan 

kredibilitas calon importir. Untuk mencegah kerugian akibat ingkar pembayaran oleh 

importir sebaiknya eksportir Indonesia melakukan pengecekan perusahaan importir 

Mesir tersebut melalui Kantor Atase Perdagangan KBRI Cairo, disamping itu dapat 

menggunakan fasilitas keanggotaan yang ada pada Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) 

atau lembaga asuransi ekspor lainnya untuk mencegah gagal bayar. 
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Terkait dengan pengembangan produk karet yang bernilai tambah, tidak dapat 

dilakukan dalam jangka waktu dekat dikarenakan pelaku usaha yang “mati suri” 

memerlukan inkubasi serta sulitnya ketersediaan bahan baku lateks cair.

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor dalam jangka waktu mendatang dapat 

membantu melalui kegiatan adaptasi produk yang bertujuan untuk menstimulasi 

para petani atau pengrajin untuk melihat potensi pasar produk olahan karet yang 

diterima di pasar ekspor. Selanjutnya para petani/pengrajin tersebut dapat dibina 

untuk menghasilkan produk tersebut bekerjasama dengan Baristand melalui 

kegiatan pendampingan desain. Selain itu, apabila para petani/pengrajin sudah 

dapat menghasilkan produk yang bernilai tambah, mereka dapat difasilitasi untuk 

melakukan Rebranding maupun HKl.

2.1  Kendala, Isu dan Permasalahan

Bab II. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
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2.2  Tindak Lanjut Penyelesaian
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Bab II. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
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Selama bulan Juni 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-

kegiatan antara lain FGD Pengembangan Industri Fesyen Muslim di Indonesia, Pilot 

Project Karet dan Produk Karet Palembang Sumatera Selatan, Forum Koordinasi dan 

Dialog “Penguatan Kerjasama Berbagai Sektor RI Dengan Seychelles dan Djibouti ke 

Depan, The 25th Asian Trade Promotion Forum Working Level Meeting, Miyazaki, 

Jepang, Koordinasi Persiapan Rencana Kunjungan Kadin Provinsi Bathinah, Oman, 

Rapat Teknis Penugasan Khusus Ekspor, Courtessy Call Sekretaris Jenderal ASEAN – 

Japan Centre (AJC), Patisipasi Pada Pameran OTOP Midyear 2016, Persiapan Partisipasi 

pada Pameran The 13th China ASEAN Expo (CAEXPO) 2016, Penyampaian Informasi 

Peraturan Kementerian Perdagangan & Industri Mesir Terkait Registrasi Perusahaan 

Ekspor.

Dengan demikian, sepanjang bulan Juni 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 Juni 

2016 ini masih menemui beberapa kendala yang diharapkan pada pelaksanaan 

kegiatan selanjutnya nanti dapat dilakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan, 

sehingga semua kegiatan di tahun 2016 dan tahun yang akan datang dapat berjalan 

secara lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah direncanakan 

dengan optimal.

Bab III. PENUTUP
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