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3Bab I. KINERJA

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

telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Partisipasi 

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor pada Rencana Promosi Produk Designer 

Dispatch Service (DDS) di Sarinah Department Store, Sosialisasi Dekranas Award 

di Kupang – Nusa Tenggara Timur, Indesignation 2016 di Gudang Persediaan PT 

KAI Bandung; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Kerja sama Pengembangan 

Ekspor yaitu Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kerja Sama RI-Jerman dalam 

Kerangka Kemitraan Komprehensif Deklarasi Jakarta, Sidang Komisi Bersama (SKB).

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi 

Persiapan World Expo 2017 di Astana, Kazakhstan. 

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 

November 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 kesebelas 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,   Desember 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 November 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 November 2016 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk 

ekspor meliputi kegiatan antara lain: Rencana Promosi Produk Designer Dispatch 

Service (DDS) di Sarinah Department Store, Sosialisasi Dekranas Award di Kupang – 

Nusa Tenggara Timur, Indesignation 2016 di Gudang Persediaan PT KAI Bandung.  

 

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama 

Bulan November ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Focus 

Group Discussion (FGD) Penguatan Kerja Sama RI-Jerman dalam Kerangka Kemitraan 

Komprehensif Deklarasi Jakarta, Sidang Komisi Bersama (SKB). 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 

pada bulan November ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Focus Group Discussion 

(FGD) Koordinasi Persiapan World Expo 2017 di Astana, Kazakhstan. 

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan November ini telah diterima sebanyak 70 (tujuh puluh) 

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

Center (CSC) sepanjang bulan November juga telah menerima kunjungan dari 34 

(tiga puluh empat) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan 

layanan berupa konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan November 2016 ini 

PPEI telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) angkatan pelatihan, baik di pusat maupun 

di daerah, dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) 

orang.

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

yang dihadapi antara lain Rencana Promosi Produk Designer Dispatch Service (DDS) 

di Sarinah Department Store dan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kerja 

Sama RI-Jerman dalam Kerangka Kemitraan Komprehensif Deklarasi Jakarta.

RINGKASAN EKSEKUTIF

4
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Menindaklanjuti arahan Bapak Mendag untuk membangun kerjasama dengan PT. 

Sarinah (Persero), agar dapat mempromosikan produk-produk hasil program Designer 

Dispatch Service (DDS) di Sarinah Department Store, Ditjen PEN telah mengadakan dua 

kali pertemuan lanjutan dengan PT. Sarinah (Persero). Pertemuan pertama diadakan 

pada hari Senin, 7 November 2016, bertempat di lndonesia Design Development 

Centre (lDDC). lbu Handriani Tjatur Setijowati selaku Presiden Direktur PT. Sarinah 

(Persero) berkesempatan meninjau layanan dan fasilitas di IDDC sekaligus melihat 

langsung produk-produk DDS yang diusulkan untuk dapat dipamerkan di Sarinah 

Deportment Store. Pada kunjungannya, lbu Handriani menyampaikan apresiasinya 

terhadap kualitas produk-produk DDS, baik dari sisi desain maupun bahan baku, dan 

dinilai layak untuk ditampilkan di department store pertama di lndonesia tersebut. 

Pertemuan kedua berlangsung pada hari Selasa, 15 November 2016 bertempat 

di IDDC. Dalam kesempatan ini, Ditjen PEN diwakili oleh Direktur Pengembangan 

Produk Ekspor (P2E), sedangkan Presiden Direktur PT. Sarinah (Persero) kembali 

hadir bersama dengan rekan kerjasamanya, yaitu Bank BRI yang diwakili oleh Bpk. 

Arif Suhirman (Vice President PT. BRI Kantor Wilayah Jakarta 1).

Berdasarkan hasil pembahasan antara Ditjen PEN, PT. Sarinah (Persero) dan Bank BRI, 

diperoleh hasil sebagaimana berikut:

a. Ditjen PEN, PT. Sarinah (Persero) dan PT. BRI Kantor Wilayah Jakarta 1 sepakat 

untuk melakukan kerjasama dalam rangka mengembangkan produk-produk 

lokal, sekaligus mendorong kinerja ekspor nasional, melalui program Fasilitasi 

pendampingan DDS. Kategori produk yang akan dikembangkan adalah produk 

home living dan kerajinan.

b. Dalam skema kerjasama yang akan direncanakan dalam waktu dekat, telah 

diuraikan pembagian peranan antara ketiga lembaga dimaksud sebagai berikut:

BAB I. KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor 

Rencana Promosi 

Produk Designer 

Dispatch Service 

(DDS) di Sarinah 

Department Store



6

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode November 2016

Dekranas Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Dewan Kerajinan 

Nasional kepada pelaku usaha yang dapat menghasilkan karya kriya terbaik. Kegiatan 

ini rutin diselenggarakan setiap dua tahun sekali, sebagai salah satu upaya untuk 

mendorong pertumbuhan sektor industri kriya atau kerajinan di Indonesia. Sosialisasi 

Dekranas Award 2017 di Kupang - Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 

7-10 November 2016 dengan tujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Dekranas 

Award tahun 2017 mendatang. Sosialisasi ini merupakan yang kedua kalinya, 

setelah kegiatan serupa dilaksanakan di Bukittinggi-Sumatera Barat pada tanggal 3-6 

Oktober 2016. Adapun rangkaian kegiatan pada sosialisasi Dekranas Award terdiri 

dari seminar dan kunjungan ke beberapa pelaku usaha. 

Seminar Sosialisasi Dekranas Award 2017

Seminar Sosialisasi Dekranas Award 2017 dilaksanakan pada tanggal 8 November 

2016, bertempat di Ruang Ruby, Hotel On The Rock Kupang – NTT.  Kegiatan ini 

dibuka  secara  resmi oleh lbu Lucia Adinda Lebu Raya, Ketua  Dekranasda  Provinsi 

NTT, yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Alor, dan 75 peserta yang  

terdiri  dari  pelaku  usaha,  anggota  Dekranasda Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara 

Timur serta perwakilan dari Disperindag Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa 

Tenggara Timur. 

Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Provinsi NTT menyampaikan bahwa NTT 

memiliki warisan budaya yang luar biasa, yaitu tenun ikat yang dijadikan sebagai 

icon di provinsi ini. Dengan jumlah perajin sebanyak 42.000 orang yang tersebar di 

seluruh provinsi, NTT memiliki ribuan motif khas dari masing-masing kabupaten. 

Di samping itu, tersedianya sumber pewarna alam sebanyak kurang lebih 200 jenis 

juga semakin memperkaya budaya tenun di NTT. Dengan keunikan tersebut, omzet 

penjualan tenun ikat di NTT mencapai 4,6 miliaar setiap bulan. Melihat potensi 

tersebut, pemerintah Provinsi NTT berencana akan menggelar “Festival Negeri Sejuta 

Tenun” di tahun 2017, dengan tujuan untuk mengangkat tenun ikat daerah ini agar 

semakin dikenal oleh masyarakat luas. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan akan 

tersedia tenun ikat di setiap rumah penduduk, sehingga memudahkan wisatawan 

yang berkunjung untuk dapat langsung melihat dan membeli tenun ikat di setiap 

wilayah NTT.

Untuk mendukung pengembangan tenun ikat, pemerintah daerah NTT melakukan 

beberapa program strategis, di antaranya aktif berpartisipasi dalam pameran baik 

di dalam maupun di luar negeri, pendirian sekolah tenun, rencana pembangunan  

museum tekstil terbesar di Asia (termasuk pusat studi dan penelitian tentang pewarna 

alam). Rencana program ini sudah mendapat dukungan dari Leiden University di 

Belanda. Sementara itu, program pengembangan SDM akan bekerjasama dengan 

Universitas Nusa Cendana.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pameran dan Kerjasama Luar Negeri Dekranas 

Pusat (lbu Hesti Indah Kresnarini), dalam sambutannya mengajak agar pelaku usaha 

yang hadir dalam seminar dapat berpartisipasi dalam ajang Dekranas Award 2017. 

Pelaku usaha yang menjadi pemenang Dekranas Award akan diikutsertakan dan 

Sosialisasi 

Dekranas Award 

di Kupang – Nusa 

Tenggara Timur
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difasilitasi dalam penganugerahan WCC APR Awards 2018, yang merupakan ajang 

penganugerahan tingkat internasional kepada para perajin di kawasan Asia Pasifik, 

yang dinilai mampu menghasilkan karya kerajinan dengan standar dan kualitas 

global.

Kemendag yang diwakili oleh Kasubdit Hasil lndustri dan Manufaktur Direktorat 

Pengembangan Produk Ekspor, menyampaikan sambutan mengenai perkembangan 

ekspor produk kerajinan selama lima tahun terakhir, yang terus mengalami kenaikan 

sebesar 1,29%. Sebagai upaya mendorong perkembangan industri kerajinan, 

Kemendag melakukan berbagai upaya berupa strategi diversifikasi produk yang 

didukung oleh diversifikasi pasar melalui berbagai program, antara lain peningkatan 

nilai tambah produk melalui desain, perlindungan hak kekayaan intelektual, 

penciptaan dan penguatan merek, pelatihan ekspor, serta kegiatan promosi baik di 

dalam maupun luar negeri. Berkenaan dengan upaya peningkatan daya saing produk, 

Kemendag juga memaparkan tentang fasilitas lndonesia Design Development Centre 

(IDDC) beserta program dan layanan yang dimiliki.

Memasuki acara utama, paparan pertama disampaikan oleh lbu Hesti Indah Kresnarini 

dengan topik “Dekranas Award & WCC Award of Excellence for Handicraft Substances 

and Objectives”, yang menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan 

Dekranas Award. Paparan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi 

NTT yang berisi informasi tentang program dan kegiatan Dekranasda NTT tahun 

2017. Adapun visi yang ingin dicapai oleh Dekranasda Provinsi NTT tahun 2017 adalah 

terwujudnya industri kerajinan NTT yang berdaya saing serta mampu meningkatkan 

harkat dan martabat perajin daerah.

Terkait dengan upaya pengembangan produk di NTT, terdapat beberapa permasalahan 

yang dihadapi misalnya kualitas produk yang masih rendah akibat lemahnya sistem 

produksi dan keterbatasan bahan baku. Hambatan lainnya adalah lemahnya akses 

pemasaran yang menyebabkan penjualan produk sedikit terhambat. Untuk itu, 

salah satu solusi yang disampaikan adalah dengan mengirim produk tenun secara 

langsung ke galeri Dekranasda sebagai tempat yang sering menerima kunjungan 

tamu dari luar kota.

Merespon permasalahan tersebut, Ketua Dekranasda Provinsi NTT menghimbau agar 

seluruh pengurus dan anggota Dekranasda Provinsi NTT dapat berpartisipasi aktif 

dan berkolaborasi dengan instansi lain, untuk mengangkat tenun ke kancah nasional 

dan internasional, terlebih dengan direncanakannya Festival Negeri Sejuta Tenun 

tahun 2017 mendatang. 

Paparan terakhir disampaikan oleh Bapak Prieyo Pratomo selaku Pakar Pengembangan 

Kriya “Handicraft Mapping lndonesia & ASEAN”. Pada sesi ini dijelaskan gambaran 

mengenai hasil karya kerajinan di lndonesia dan ASEAN, serta aspek teknis dan kriteria 

penilaian Dekranas Award 2017. Seperti halnya penyelenggaraan sebelumnya, ajang 

Dekranas Award 2017 meliputi 2 (dua) agenda utama yaitu: Dekranas Award Karya 

Kriya Terbaik dan Dekranas Award Pembina Teladan.
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Acara seminar diakhiri dengan pengamatan umum dan analisa produk oleh lbu Hesti 

lndah Kresnarini. Pada kesempatan tersebut, pelaku usaha mendapat kesempatan 

berdiskusi dan mendapatkan masukan untuk melakukan perbaikan produk yang 

dimiliki, sehingga nilai tambah produk semakin meningkat dan dapat diikutsertakan 

dalam Dekranas Award 2017.

Indesignation 2016 dilaksanakan di Gudang Persediaan PT. Kereta Api lndonesia 

Cukudapateuh, Bandung pada tanggal 11 November 2016. Indesignation merupakan 

acara yang digagas oleh Asosiasi Desainer Produk lndustri lndonesia (ADPII), yang 

merupakan wadah resmi bagi para profesional di bidang desain produk. Acara 

dimaksud merupakan ajang berskala internasional pertama di lndonesia, yang 

bertujuan untuk menunjukkan kedudukan dan peranan desain bagi pengembangan 

produk dan perekonomian lndonesia. Kegiatan ini sekaligus bertujuan untuk 

mempromosikan kota Bandung, yang pada tahun 2015 dinobatkan oleh UNESCO 

sebagai salah satu jejaring kota kreatif dunia. Rangkaian kegiatan lndesignation terdiri 

dari Design Conference, Design Exhibition, dan Designer Talk. Selain itu, terdapat 

beberapa kegiatan lain yang diadakan sebelum penyelenggaraan lndesignation, 

seperti Workshop Clay Modelling, Design Market, dan Maindonesia. 

Peresmian Indesignation dilakukan dengan mengundang para pejabat yang hadir, 

yaitu Wakil Kepala BEKRAF, Direktur P2E, Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah 

Kota Bandung, Ketua ADPII, dan Ketua Indesignation untuk bersama-sama menekan 

tombol dengan bunyi suara sirine kereta api secara bersama-sama. Acara pembukaan 

diawali dengan pengguntingan pita dari perwakilan BEKRAF, Kementerian 

Perdagangan, dan PT. KAI, yang kemudian disambut dengan tarian tradisional dan 

diakhiri dengan pengalungan rangkaian bunga melati. Pembukaan dihadiri oleh para 

undangan sebanyak 100 orang yang terdiri dari desainer, akademisi, pemerintah 

daerah dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan, BEKRAF, dan Kementerian 

Perindustrian. 

Pada kesempatan ini pemberian kata sambutan dilakukan oleh 3 (tiga) pejabat, 

yaitu Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Bandung, Lusi Lesminingwati, 

mewakili Walikota Bandung, yang menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan 

dimaksud dan agar dapat terlaksana secara kontinu dan lebih besar lagi.  Sambutan 

berikutnya adalah dari wakil Kepala BEKRAF, Rizky Pesik, yang menyampaikan bahwa 

desain adalah merupakan satu kegiatan dari 13 sub sektor ekonomi kreatif yang 

patut mendapatkan dukungan. Sambutan terakhir disampaikan oleh Direktur P2E, 

mewakili Direktur Jenderal PEN. Dalam sambutan tersebut disampaikan tentang 

kinerja Perdagangan, peranan desain yang menjadi fokus arahan Presiden Joko 

Widodo yang menegaskan bahwa desain dan kemasan adalah yang paling penting 

untuk bisa menembus pasar ekspor. Selain itu juga dsampaikan tentang diversifikasi 

pasar dan produk serta strategi promosi efektif dan optimalisasi peran perwakilan 

perdagangan di Luar Negeri.

Para tamu undangan selanjutnya diarahkan untuk mengunjungi stand yang telah 

disiapkan. Stand pameran tersebut merupakan salah satu rangkaian acara kegiatan 

Indesignation 

2016 di Gudang 

Persediaan PT 

KAI, Bandung
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Indesignation yang berlangsung sejak tanggal 11-13 November 2016. Beberapa 

peserta pameran di antaranya adalah PT. Astra Daihatsu Motor,  PT.Kereta Api 

lndonesia, Bali Creative lndustry lndonesia (BCIC), Matto Navetta Mendong Weaving, 

Groot Watch lndonesia, Fatch Craft, Thirteencraft, beberapa produk fesyen lainnya, 

dan hasil  kreativitas para akademisi dari beberapa perguruan tinggi Fakultas Seni 

Rupa dan Desain. 

FGD diselenggarakan pada tanggal 11 November 2016 di Hotel Sensa, Bandung. 

FGD dibuka dan dipimpin oleh Plt. Direktur Eropa Barat, Kementerian Luar Negeri 

dan dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

Kementerian Koordinator Bidang Maritim; Kementerian Pertahanan; Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral;  Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan; 

Kementerian Perhubungan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian 

Pertanian; dan Kementerian Hukum dan HAM. 

FGD diselenggarakan dalam rangka memperoleh masukan yang konstruktif dan 

menyeluruh terhadap figur hubungan bilateral RI-Jerman, sebagaimana kesepakatan 

yang tertuang dalam Jakarta Declaration. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut 

dari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jerman pada 18 April 2016, 

Presiden Rl dan Kanselir Jerman sepakat untuk memutakhirkan Jakarta Declaration. 

Guna menindaklanjuti mandat kedua kepala negara, pemerintah Jerman telah 

menyampaikan draft non-paper mengenai implementasi dan rekomendasi Jakarta 

Declaration, yang perlu segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.

Kegiatan FGD ini dibagi dalam dua sesi. Sesi 1 merupakan penyampaian informasi 

masukan dari masing-masing Kementerian terkait mengenai Jakarta Declaration sesi 

2 merupakan diskusi panel dan presentasi perwakilan dari akademisi, pelaku usaha, 

dan Masyarakat Madani.

SESI  1

FGD ini bertujuan untuk menyusun counter draft laporan dari implementasi Jakarta 

Declaration tahun 2012-2016. Dikarenakan draft awal dari pemerintah Jerman dirasa 

belum merefleksikan kepentingan lndonesia, maka seluruh perwakilan dimintakan 

masukannya pada masing-masing bidang terkait.

Terdapat 8 (delapan) bidang besar kerja sama yang tercakup di dalam Jakarta 

Declaration, yaitu :

1. Political, Defense and Security Cooperation

2. Trade, Investment and Development

3. Health Cooperation

4. Education, Social and Culture

5. Science and Technology

6. Environment, Climate Change, Foresty and Renwable Energy

1.2 Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Focus Group 

Discussion (FGD) 

Penguatan Kerja 

Sama RI-Jerman 

dalam Kerangka 

Kemitraan 

Komprehensif 

Deklarasi Jakarta
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7. People-to-people Contacts

8. Monitoring Mechanism

Fokus utama Pemri dalam kerja sama dengan Jerman adalah di bidang pengembangan 

pendidikan vokasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan 

sektor dimaksud. Terkait dengan hal ini, wakil dari Kemdikbud dan KADIN lndonesia 

menyambut baik hal tersebut dengan catatan pendidikan vokasi akan merata dari 

level sekolah menengah hingga tinggi. Dalam bidang kerja sama politik, pertahanan 

dan keamanan, disampaikan bahwa RI-Jerman telah memiliki forum dialog untuk 

membahas perkembangan kerja sama pertahanan kedua negara dalam lndonesia-

Germany Defense Dialogue (IGDD) antara Kementerian Pertahanan RI dengan 

Kementerian Pertahanan Jerman yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

Dalam bidang kerja sama perdagangan dan investasi disampaikan bahwa Jerman 

telah menyampaikan usulan untuk menyelenggarakan fast track solution guna 

menjembatani adanya hal-hal yang dipandang dapat menghambat perdagangan 

kedua negara.  Sebagai catatan, Menteri Ekonomi dan Energi Jerman Sigmar Gabriel 

telah mengirimkan surat tanggal 19 Juli 2016 kepada Menko Perekonomian RI 

mengenai usulan forum fast track antara Kemenko Perekonomian dan Kedubes 

Jerman di Jakarta untuk memfasilitasi pengusaha Jerman dan lndonesia.

SESI 2

Sesi 2 dimulai dengan diskusi panel yang menghadirkan 3 (tiga) narasumber 

dari bidang sipil, akademisi dan swasta.  Narasumber pertama yang merupakan 

wakil dari bidang sipil adalah wakil dari Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) yang 

menyampaikan tentang seminar-seminar yang telah dilakukan oleh PAJ dalam rangka 

mensosialisasikan dan mengajukan proposal kegiatan di dalam Jakarta  Declaration;

Lebih lanjut narasumber juga manyampaikan pengalaman yang dialami selama 

kerja sama Jakarta Declaration tahun 2012-2016. Selama perundingan pengajuan 

kegiatan untuk mendapatkan dana/sponsor, Indonesia dinilai kurang siap dengan 

rencana kerja terutama dengan langkah-langkah yang akan dilakukan per kegiatan. 

Menanggapi hal tersebut, narasumber menyampaikan bahwa pihak Indonesia harus 

fokus kepada kualitas bukan kuantitas sehingga akan lebih berpeluang untuk 

mendapatkan dana/sponsor. 

Narasumber kedua merupakan wakil dari KADIN Indonesia yang menyampaikan bahwa 

karena Jerman merupakan bagian dari Uni Eropa (UE) maka segala peraturannya akan 

tunduk kepada UE. Terkait dengan hal ini, disampaikan bahwa di era globalisasi, 

sudah saatnya lndonesia untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra 

pentingnya seperti yang dilakukan Viet Nam. Selain itu, di dalam Jakarta Declaration, 

lndonesia dapat memanfaatkan teknologi dan kesehatan Jerman yang sudah sangat 

maju.

Narasumber terakhir merupakan wakil dari akademisi yaitu Ketua Program 

Studi Hubungan lnternasional, Universitas Parahyangan yang menyampaikan 

pengalamannya bekerja sama dengan institusi Jerman. Disampaikan bahwa karena 
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status lndonesia yang saat ini tidak lagi termasuk ke dalam low income country 

maka saat ini Jerman sudah tidak lagi memberi bantuan dana secara penuh kepada 

lndonesia melainkan mengharapkan terdapat juga kontribusi dari lndonesia. 

Disampaikan juga bahwa saat ini kebanyakan mahasiswa lndonesia yang melanjutkan 

studi di Jerman hanya fokus kepada teknik atau rumpun science lainnya, padahal 

ilmu ekonomi dan sosial di Jerman juga sangatlah baik. Terbukti dengan Jerman 

sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Uni Eropa dan tahan terhadap krisis 2008. 

Diharapkan ke depannya mahasiswa lndonesia dapat mengambil peluang beasiswa 

dengan melanjutkan studi di bidang ekonomi atau sosial di Jerman.

Pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-12 RI-Iran Bidang Kerjasama Ekonomi 

dan Perdagangan berlangsung di Graha Sawala, Gedung Ali Wardana, Kantor Kemenko 

Perekonomian pada tanggal 25 November 2016. SKB ini dipimpin secara bersama 

oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, dan Menteri 

Teknologi lnformasi dan Komunikasi Republik lslam lran, Mahmoud Vaez, serta  

dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Duta 

Besar RI untuk lran, perwakilan Kementerian Luar Negeri RI,  Kementerian Keuangan 

RI, Kementerian ESDM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan 

RI (Ditjen Perundingan Perdagangan lnternasional dan Ditjen Pengembangan Ekspor 

Nasional), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM), Bank lndonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Utusan Khusus 

Presiden RI untuk Negara-negara Timur Tengah dan OKI, PT. Pertamina, lndonesia 

Exim Bank, PT. INKA serta PT. Dirgantara lndonesia. 

SKB ke-12 RI-Iran tersebut membahas peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan 

dan investasi bilateral kedua negara. Dalam pembukaan SKB ke-12 RI-Iran ini, kedua 

Menteri menyampaikan rencana kerjasama dan beberapa kerjasama yang telah 

dilakukan kedua negara. Bidang-bidang kerjasama yang dibahas dalam SKB ini meliputi 

bidang minyak, gas, listrik dan petrokimia serta pentingnya kerjasama perbankan dan 

asuransi. Kerjasama perdagangan, industri, pertanian dan peningkatan pertukaran 

barang juga termasuk dari sektor-sektor yang ditekankan dalam pelaksanaan SKB ini. 

Pada kesempatan ini, Menteri Teknologi lnformasi dan Komunikasi Republik lslam 

lran menyinggung rencana kunjungan Presiden RI ke Tehran pada pertengahan 

Desember 2016. Beliau menyampaikan harapan bahwa lawatan tersebut akan dapat 

mewujudkan tujuan kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan 

perdagangan. 

Pelaksanaan SKB ke-12 RI-Iran diawali dengan pertemuan tingkat Senior Official 

Meeting (SOM) pada tanggal 24 November 2016. Pertemuan SOM tersebut membahas 

beberapa substansi program kerjasama, seperti: 1) Perdagangan, lndustri dan 

lnvestasi;  2) lnfrastruktur dan Energi; 3) perbankan dan Keuangan serta; 4)  Bidang 

lainnya. 

Adapun pertemuan Working Group (WG) untuk bidang Trade, lnvestment and Industry 

(WG on TII) membahas beberapa agenda, antara lain: Preferential Trade Agreement 

Sidang Komisi 

Bersama (SKB) ke-12 

RI - Iran
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(PTA), Promotion, Standardization, Custom Cooperation dan lndustry Cooperation. 

Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, 

Kementerian Perdagangan memimpin delegasi RI di perundingan WG on TII tersebut. 

Hasil diskusi dalam pertemuan WG on TII, dimaksud kemudian dilaporkan kepada 

Menteri kedua negara untuk dimasukkan ke dalam Agreed Minutes. 

Lebih lanjut, dalam SKB ke-12 RI-Iran dilaporkan hasil-hasil pertemuan di empat 

kelompok kerja (Working Groups), yaitu WG on Trade, Investment and Industry; 

WG on lnfrastructure and Energy; WG on Banking and Finance; dan WG on other 

issues. Kedua Menteri juga melakukan penandatanganan “Agreed Minutes on the 

12 th Session of Joint Commission on Economic and Trade Cooperation between the 

Republic of lndonesia and the Islamic Republic of lran“ yang mencakup kesepakatan 

berbagai program kerjasama strategis antara kedua negara.

Sidang Komisi Bersama ke-4 yang berlangsung pada tanggal 3-4 November 2016 

di The Hermitage, Jakarta merupakan tindak lanjut Sidang Komisi Bersama RI - 

Hungaria ke-3, yang bertujuan untuk membahas perkembangan kerjasama bilateral 

yang disepakati, dan membahas kerjasama potensial antara kedua negara guna 

memperkuat dan mengembangkan hubungan bilateral di berbagai sektor. 

Delegasi lndonesia dipimpin oleh Duta Besar Muhammad Anshor, Direktur Jenderal 

Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri dan delegasi Hungaria dipimpin oleh 

Dr. László Szábó, Deputy Minister of the Ministry of Foreign Affairs and Trade dan 

dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kementerian, BUMN dan sektor swasta. Di 

sela-sela Sidang Komisi Bersama dilaksanakan kunjungan kehormatan Ketua Delegasi 

Hungarian kepada Wakil Menteri Luar Negeri yang didampingi oleh pejabat senior 

lndonesia; kunjungan Badan Teknologi Atom dan Nuklir (BATAN) di Serpong, Banten; 

dan Forum Bisnis antara pengusaha Hungaria dengan pengusaha lndonesia di kantor 

Kamar Dagang dan lndustri lndonesia di Jakarta. Pada kesempatan ini, kedua belah 

pihak masing-masing menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan 

hubungan lndonesia-Hungaria, peningkatan kerja sama bilateral di sektor-sektor 

strategis serta penandatanganan protokol. 

Pembahasan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Sidang membahas perkembangan kerja sama perdagangan dan lnvestasi, 

industri, manajemen air, pertanian, maritim dan perikanan, energi, aplikasi nuklir, 

infrastuktur, Digital Economy dan Teknologi lnformasi dan Komunikasi, Finansial 

dan Perbankan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan industri kesehatan. Kedua 

pihak menyatakan bahwa di masa mendatang dlbutuhkan langkah-langkah lebih 

lanjut untuk mempersempit kesenjangan neraca perdagangan kedua negara dengan 

mempercepat pertumbuhan perdagangan. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat 

untuk mendorong perdagangan langsung (direct trade) dan pelaksanaan misi dagang 

dari kedua negara. 

Sidang Komisi 

Bersama (SKB) 

ke-4 Indonesia 

Hungaria
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Kedua pihak sepakat bahwa masih terbuka lebar peluang untuk meningkatkan 

perdagangan dan kedua pihak menyatakan komitmen mereka untuk bekerja bersama 

dalam bidang capacity building, pertukaran tenaga ahli fasilitasi perdagangan, 

berbagi  informasi dalam akses pasar, membahas perselisihan perdagangan, serta 

meningkatkan promosi perdagangan. Lebih lanjut, kedua pihak bertukar pandangan 

atas peran lndonesian-Hungarian Joint Business Council (IHJBC) yang dlkelola oleh 

KADIN Indonesia dan KADIN Hungaria yang dibentuk dalam rangka meningkatkan 

hubungan bisnis dan hubungan people-to-people antara kedua negara. Oleh karena 

itu, kedua pihak mendorong IHJBC untuk lebih mengembangkan program kerja sama 

di masa depan.

Kunjungan ke BATAN, serpong Meninjau pembangunan Fasilitas Gamma 

Irradiator

Dalam rangka melihat dari dekat pelaksanaan nota kesepahaman antara Indonesia 

dan Hungaria, dilaksanakan kunjungan ke BATAN di Serpong pada tanggal 4 

November 2016. Pihak BATAN dan the Hungarian Institute of Isotopes Co. Ltd. 

menandatangani nota kesepahaman pada 25 September 2016 dalam kerjasama 

pembangunan fasilitas Iradiasi Gamma (Mou: Indonesian National Nuclear Agency 

(BATAN) and the Hungarian Institute of lsotopes Co, Ltd. on Cooperation in Gamma 

lrradiator Development). 

Kunjungan delegasi SKB diterima oleh Kepala BATAN dan dilanjutkan dengan 

kunjungan ke lokasi pembangunan fasilitas irradiasi. Pihak Hungaria sepakat 

melakukan alih teknologi pembangunan fasilitas Gamma lrradiator kepada lndonesia 

melalui pembangunan sebuah fasilitas di Serpong, Banten. Kesediaan pihak 

Hungaria bekerjasama dalam bidang ini sangat dihargai oleh pihak Indonesia setelah 

sebelumnya negara-negara seperti RRT, Kanada, Rusia menolak untuk melakukan 

alih teknologi namun hanya bersedia menjual produknya. Fasilitas seperti ini sangat 

diperlukan oleh lndonesia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri  karena 

saat ini hanya tersedia 1 buah fasilitas iradiator sementara negara pesaing seperti 

Vietnam telah memiliki 7 buah fasilitas Gamma lrradiation, dan Republik Rakyat China 

memiliki 90 buah. Fasilitas Gamma Irradrator menjadi penting bagi Indonesia dalam 

mendukung persaingan di dalam perdagangan internasional karena peningkatan 

permintaan bahan makanan, dan peralatan yang telah disterilisasi menggunakan 

iradiasi meningkat dalam dekade terakhir. 

Dalam perundingan dengan mitra dagang khususnya dalam rangka pembukaan pasar 

produk ekspor, seringkali dipersyaratkan untuk penggunaan metode iradiasi dalam 

sanitasi namun Indonesia selalu tidak dapat memenuhi persyaratan ini. Akhirnya 

potensi pasar yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan. Fasilitas Gamma Irradiator 

yang dibangun di Serpong ini diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2017 dan 

dapat beroperasi secara penuh mulai tahun 2017. Fasilitas ini dimaksudkan untuk 

memenuhi persyaratan umum dalam pengawetan bahan makanan, produksi obat, 

dan sterilisasi. 
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BATAN merencanakan membangun sejumlah 4 (empat) buah fasilitas Gamma lrradiator 

di masa depan setelah fasilitas pertama ini selesai dibangun dan beroperasi. Fasilitas 

ini akan menjadi contoh (prototype) bagi pembangunan selanjutnya. Pembangunan 

fasilitas fisik Gamma lrradiation di Serpong membutuhkan biaya sebesar 90 miliar 

rupiah di luar bahan isotop. Kanada dan Rusia adalah sumber bahan isotop dimana 

sumber termurah berasal dari Rusia, seharga 33 miliar rupiah. Isotop digunakan 

dalam 5 tahun pada tingkat operasi penuh dan terus dapat digunakan hingga 

beberapa tahun setelahnya meskipun dalam tingkat operasi yang melemah.

Sebagai perbandingan terhadap biaya jasa yang diberikan oleh BATAN pada saat 

beroperasi dengan biaya yang dikenakan oleh PT. Perkasa Sterilindo (Rel-ion 

lndonesia) adalah Rp. 1 juta/m3 dibandingkan dengan Rp. 4,8 juta/m3. Saat ini 

para pengguna jasa Rel-ion terpaksa harus menunggu dalam waktu yang relatif 

lama hingga berminggu-minggu untuk mendapatkan pelayanan. Kehadiran fasilitas 

milik BATAN ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi industri di Indonesia untuk 

berproduksi maupun menjadi salah satu pendukung bagi produk ekspor dalam 

bersaing di pasar internasional. 

Di sela-sela kunjungan ke BATAN, diperoleh informasi berbagai fasilitas yang dapat 

dimanfaatkan oleh dunia usaha dalam penyiapkan produk untuk memenuhi standar 

di pasar internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak BATAN mengusulkan 

untuk melakukan pertemuan dengan pihak Kemendag Ditjen Pengembangan Ekspor 

Nasional untuk melihat dari dekat semua fasilitas dimaksud.

FGD Koordinasi Persiapan World Expo 2017 di Astana, Kazakhstan berlangsung pada 

10 November 2016 di Hotel Double Tree, Rapat dipimpin oleh Sekretaris Ditjen EBTKE, 

Kementerian ESDM, dihadiri Perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian 

Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Komunikasi dan lnformatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Badan 

Koordinasi dan Penanaman Modal. Adapun agenda rapat yaitu pembahasan konsep 

paviliun lndonesia dan bentuk kegiatan yang akan ditampilkan selama World Expo 

Kazakhstan (WEK) 2017 di Astana, Kazakhstan, yang dilaksanakan pada 10 Juni - 10 

September 2016.

Sekretaris Ditjen EBTKE menyampaikan informasi umum dan perkembangan 

persiapan partisipasi lndonesia pada WEK 2017, yaitu:

a. Berdasarkan kunjungan lapangan/survey yang telah dilakukan oleh Kementerian 

ESDM, Paviliun lndonesia terletak berdampingan dengan Jepang, lran, dan 

Vietnam. Luas paviliun lndonesia yaitu kurang lebih 633 m² (lantai dasar), dan 

terdapat penambahan yang diberikan secara gratis di lantas atas dengan luasan 

yang sama yaitu kurang lebih 633 m² (akan dltawarkan kepada BUMN atau pun 

stakeholder yang berminat mengisi). Sehingga luas seluruh paviliun menjadi 

sekitar 1.200 m²

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

Focus Group 

Discussion 

(FGD) Koordinasi 

Persiapan 

World Expo 

2017 di Astana, 

Kazakhstan 
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b. Tema Paviliun lndonesia “Smart Living, Smart Energy, and Smart Society’’, paviliun 

lndonesia akan dibagi menjadi 4 (empat) zona yaitu:

•	 Zona 0 (Queuing Area): merupakan area masuk untuk pengunjung, akan 

diisi dengan berbagai obyek artefak budaya tradisional dilengkapi dengan 

sensasi audial seperti alunan musik tradisional.

•	 Zona 1 (lntroduksi): luas 58 m² berfungsi untuk membangun impresi awal 

bagi pengunjung tentang lndonesia. Lorong, dinding, dan langit-langlt 

menjadi media pamer yang diisi obyek visual dinamis, multi media digital 

dan obyek visual statis.

•	 Zona 2 (Pre-Show): luas 128 m², berfungsi untuk menyampaikan informasi 

tentang potensi energi lndonesia. Terdapat 3 bidang display besar yang 

membentuk ruang.

•	 Zona 3 (Main-Show): luas 120 m², merupakan master piece paviliun dalam 

format theatre - experience film dengan 360’ projection, dinamic display dan 

live performance, dengan kapasitas 100-120 orang. Zona ini berfungsi untuk 

menyampaikan informasi penggunaan energi pada kehidupan keseharian 

masyarakat lndonesia.

•	 Zona 4 (Post-Show): luas 209 m², akan menggambarkan suasana interaksi 

sosial realitas kehidupan masyarakat lndonesia yang didukung oleh peran 

energi, dengan format real experience exhibit dan live performance.

c. Selain itu, direncanakan paviliun lndonesia akan membagikan Smart Card/RFID 

system kepada pengunjung, yang dapat dipakai untuk database pengunjung. 

Melalui smart card ini bisa mengumpulkan poin untuk hadiah, sehingga dapat 

menarik pengunjung kembali datang ke paviliun lndonesia.

d. Beberapa program yang dirancang, yaitu:

•	 Special Week: merupakan program mingguan dengan tema khusus, misalnya 

coffee week, exciting Bali, surfing paradise, dan lainnya yang dapat diikuti 

oleh K/L, Pemda, BUMN, swasta/sponsor secara tunggal atau bergabung.

•	 Trade & lndustry Forum, Tourism Forum & lnvestment Forum: merupakan 

kegiatan temu bisnis antara lndonesia dengan kalangan bisnis dan 

pengusaha Kazakhstan dan negara potensial lainnya, diselenggarakan 3 kali 

selama Expo berlangsung dengan tema trade & industry, tourism forum dan 

investment forum, di minggu ke-2, ke-6 dan ke-10 bertempat di dalam arena 

expo (congress center). Target pengunjung kurang lebih mencapai 100 – 

150 terdiri dari investor, fund manager, chamber of commerce, trader dari 

Kazakhstan dan negara potensial di sekitarnya.

•	 Cultural & Entertainment: program ini direncanakan diselenggarakan 3 (tiga) 

kali selama expo berlangsung bertempat di arena expo.

•	 Restoran lndonesia: pengelolaan restoran akan ditawarkan kepada pihak 

ke-3 di Indonesia melalui lelang/penawaran bagi hasil dari para peminat. 

Panitia nasional akan menyewakan tempat dan pengelola menata interior 

dan pelaksanaan operasional.

•	 National Day: merupakan puncak perayaan ulang tahun kemerdekaan RI 

bertempat di national day stage/expo plaza, dengan host diantaranya adalah 

Menteri ESDM, Commisioner General, Dubes Rl, dan pejabat K/L lainnya. 

Tanggal pelaksanaan masih dalam proses pengajuan ke komite expo, yaitu 
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di antara tanggal 19, 20, 21 Agustus 2017. Audience yang diharapkan 

yaitu Presiden Expo, Pejabat Kazakahstan, Pavilion Director negara peserta, 

media massa, masyarakat umum, dan undangan lainnya. Untuk sementara, 

konsultan sudah mengagendakan waktu kegiatan untuk Kementerian yang 

akan berpartisipasi. Kemendag, dalam hal ini untuk kegiatan Business 

Forum, mendapatkan waktu di minggu ke-2 atau pada sekitar bulan Juni 

2017 di arena Expo (congress center). Namun, agenda ini masih bersifat 

tentatif dan dapat berubah.

Perwakilan dari Kementerian lain menyampaikan bahwa mereka sedang menyusun 

kegiatan pada WEK 2017. Kementerian Perindustrian dan BKPM akan mensinergikan 

kegiatan dengan kegiatan atau tema dari paviliun lndonesia. Selain itu, BKPM juga 

akan mengundang BKPMD untuk ikut berpartisipasi. Ditjen PEN telah menyampaikan 

kembali bahwa Kementerian Perdagangan mendukung penuh partisipasi lndonesia 

pada WEK 2017 dan akan berpartisipasi melalui kegiatan bisnis forum dan one 

on one business meeting, yang bertujuan untuk mendukung dunia usaha dalam 

mendapatkan mitra bisnis dan terjadi kontak dagang dengan importir setempat. 

Pihak EO dan kontraktor pameran melakukan tinjauan lapangan lanjutan ke Astana 

pada tanggal 12 - 14 November 2016.

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 November 2016, dengan rincian 

sebagai berikut:

1.   Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada 

bulan November 2016 berjumlah 70 (tujuh puluh) permintaan melalui CSC, 

di antaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 34 (tiga 

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

brafaks berjumlah 36 (tiga puluh enam) permintaan. Diantara e-mail/brafaks 

tersebut, sebanyak 18 (delapan belas) permintaan berasal dari dalam negeri 

dan sebanyak 18 (delapan belas) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun 

permintaan hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut 

berasal dari 11 (sebelas) negara, yaitu: Perancis, Jepang, Mesir, Korea Selatan, 

Kanada, Cina, Jerman, Polandia, Serbia, PEA, dan Vietnam.

Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk mendapatkan kontak dengan 

produsen/eksportir Indonesia dalam rangka mengimpor produk-produk dari 

Pelayanan 

Customer Service 

Centre 

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor
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Indonesia. Adapun produk-produk dan informasi yang diminati oleh calon pembeli 

dari mancanegara adalah coffee, 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 November 2016 sebanyak 34 (tiga 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 

November 2016 sebanyak 34 (tiga 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 November 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang 

pamer (PTD) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perusahaan. Terkait 

dengan kelengkapan dokumen, sebagian peserta PTD yang men-display di 

ruang CSC Kementerian Perdagangan telah melengkapi salinan SNI/BPOM, 

sedangkan yang lainnya sedang dalam tahap tindak lanjut pengadaannya dan 

dikomunikasikan dengan masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan 

dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan bahwa 

perusahaan yang men-display produk di ruang CSC Kementerian Perdagangan 

harus menyertakan salinan SPPT SNI atau sertifikat dari BPOM. 

Untuk Tahun Anggaran 2016 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 

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

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

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

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

November 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 10 (sepuluh) angkatan pelatihan 

di mana 4 (empat) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta sedangkan sisanya 

dilaksanakan di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 253 (dua ratus lima 

puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Penyelenggaraan 

Program Pelatihan
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a. Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi di Jakarta, 8 s.d. 16 November 2016. 

Pelatihan ini diikuti oleh 29 orang peserta.

b. Prosedur Ekspor di Jakarta, 15 s.d. 17 November 2016. Pelatihan ini diikuti oleh 

30 orang peserta.

c. Prosedur Impor di Jakarta, 15 s.d. 18 November 2016. Pelatihan ini diikuti oleh 

23 orang peserta.

d. Sertifikasi Halal di Jakarta, 25 s.d. 26 November 2016. Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara PPEI dengan KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia) dan 

diikuti oleh 16 orang peserta.

e. Refreshment Training of Exporters (TOX) di Surakarta, 8 s.d. 10 November 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag 

Kota Surakarta dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM binaan Disperindag Kota Surakarta.

f. Bagaimana Memulai Ekspor di Tangerang, 9 s.d. 10 November 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Kabupaten 

Tangerang dan diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM 

binaan Disperindag Kabupaten Tangerang.

g. Prosedur Ekspor Plus Simulasi di Mataram, 15 s.d. 17 November 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan P3ED Mataram dan diikuti 

oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan P3ED Mataram.

h. Prosedur Ekspor Plus Simulasi di Yogyakarta, 22 s.d. 24 November 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerja sama antara PPEI dengan Akademi Akuntansi YKPN 

Yogyakarta dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i 

Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta.

i. Refreshment Training of Exporters (TOX) di Mataram, 22 s.d. 24 November 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan P3ED Mataram 

dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan P3ED 

Mataram.

j. Pengolahan Rotan untuk Pasar Ekspor di Medan, 29 November s.d. 1 Desember 

2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan 

Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM binaan USU Medan.
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPEI berupaya menjalin kerjasama 

dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan untuk memperluas dampak 

positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI. Beberapa kegiatan 

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

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

pertemuan dengan perwakilan TPSA Canada guna membahas rencana kerjasama 

di antara kedua pihak untuk menyelenggarakan pelatihan di bidang komoditas 

kopi. Pelatihan ini direncanakan untuk berlangsung pada Bulan Januari 2017 

dengan tujuan agar produk kopi Indonesia dapat menembus pasar Canada.

b. Pada tanggal 9 November 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Bank Indonesia guna membahas rencana 

kerjasama di antara kedua pihak untuk menyelenggarakan pelatihan pada tahun 

2017.

c. Pada tanggal 9 November 2016 Tim Promosi dan Publikasi PPEI menghadiri 

kegiatan pembukaan “6th Indonesia Pearl Festival 2016” yang berlangsung 

di Lippo Mall Kemang. Dalam kegiatan tersebut Tim Promosi dan Publikasi 

PPEI melakukan penyebaran informasi terkait kegiatan diklat ekspor yang 

diselenggarakan oleh PPEI.

d. Pada tanggal 10 November 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan PT. Sampoerna, Tbk. guna menjajagi peluang 

kerjasama di antara kedua pihak dalam hal penyelenggaraan diklat ekspor.

e. Pada tanggal 15 s.d. 20 November 2016 Tim Promosi dan Publikasi PPEI hadir 

dalam kegiatan “The Iconic Culture Heritage” yang diselenggarakan oleh 

Universitas Pembangunan Jaya dan berlangsung di Bintaro Jaya Xchange Mall. 

Dalam kegiatan tersebut Tim Promosi dan Publikasi PPEI melakukan penyebaran 

informasi terkait kegiatan diklat ekspor yang diselenggarakan oleh PPEI dan 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI pada 

umumnya.

f. Pada tanggal 29 November 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Prov. Bangka Belitung guna membahas 

rencana kerjasama pelatihan di antara kedua pihak yang akan diselenggarakan 

pada tahun 2017.

g. Pada tanggal 30 November 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna 

menjajagi peluang kerjasama di antara kedua pihak dalam hal penyelenggaraan 

diklat ekspor.

h. Pada tanggal 30 November 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Alibaba Trip Dream Partners guna membahas 

rencana kerjasama di antara kedua pihak terkait rencana penerapan program 

e-Learning oleh PPEI.

Promosi dan 

Kerjasama



21Bab I. KINERJA

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 

selama bulan November 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 8 November 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan kurikulum dan silabus baru untuk materi “Pelaksana Ekspor” dengan 

menghadirkan Sdr. Antoni Tampubolon (praktisi) dan Sdr. Herry Murbalalana 

(praktisi) sebagai narasumber.

b. Pada tanggal 10 November 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan makalah standar untuk materi “Identifikasi Potensi Pasar Ekspor” 

dengan menghadirkan Sdr. Zainal Abidin (praktisi) dan Sdri. Lestari (praktisi) 

sebagai narasumber.

c. Pada tanggal 15 November 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat guna 

melakukan tinjauan (review) dan revisi terhadap kurikulum dan silabus untuk 

pelatihan Training of Exporters (TOX).

d. Pada tanggal 16 November 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat guna 

membahas penyusunan kurikulum dan silabus untuk pelatihan “Pemahaman 

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015” dengan 

menghadirkan Sdr. Muh. Noor Efansyah (praktisi) sebagai narasumber.

e. Pada tanggal 17 November 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

presentasi fasilitator atas nama Sdri. Tusti Isriani (Widyaiswara PPEI) dan Sdri. Sri 

Rahayu (Widyaiswara PPEI) yang membawakan materi “Kalkulasi Harga Ekspor” 

dan “Penyusunan laporan Keuangan Sederhana bagi UKM”. Dari hasil evaluasi 

disepakati bahwa kedua fasilitator tersebut telah memenuhi kualifikasi untuk 

membawakan materi tersebut dalam pelatihan ekspor yang diselenggarakan 

oleh PPEI. 

f. Pada tanggal 22 s.d. 23 November 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu (Prov. Sulawesi Tengah) dalam rangka 

kegiatan “Konsultasi dan Pengembangan Kurikulum/Silabus” guna menggali info 

perihal materi diklat yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM di Prov. Sulawesi 

Tengah dalam menunjang upaya peningkatan usahanya.

g. Pada tanggal 25 November 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan draft kurikulum dan silabus untuk pelatihan dengan topik baru 

“Pemahaman dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015” dengan 

menghadirkan Sdr. Muh. Noor Efansyah (praktisi) sebagai narasumber.

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Silabus 
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a. Pada tanggal 18 November 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

terhadap beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

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

•	 Korespondensi, Negosiasi dan Kontrak Dagang Penjualan Ekspor di Makassar, 

23 s.d. 25 Agustus 2016.

•	 Training of Exporters (TOX) Lanjutan di Mataram, 9 s.d. 10 Agustus 2016.

•	 Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor di Jakarta, 18 Juli s.d. 9 

September 2016.

•	 Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor di Jakarta, 26 Juli s.d. 20 

September 2016.

•	 Teknik Promosi Produk Ekspor (Kelas A) di Jakarta, 7, 8 & 10 Oktober 2016.

•	 Teknik Promosi Produk Ekspor (Kelas B) di Jakarta, 7, 8 & 10 Oktober 2016.

•	 Strategi Pemasaran Ekspor di Lamongan, 27 s.d. 30 September 2016.

•	  Prosedur Ekspor di Surakarta, 4 s.d. 6 Oktober 2016.

•	 Bagaimana Memulai Ekspor di Manokwari, 20 s.d. 22 September 2016.

b. Pada tanggal 29 November 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

terhadap beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

•	 Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi di Jakarta, 8 s.d. 16 November 2016

•	 Prosedur Ekspor di Jakarta, 15 s.d. 17 November 2016

•	 Prosedur Impor di Jakarta, 15 s.d. 18 November 2016)

•	 Akses dan Survei Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta, 23 s.d. 25 Agustus 

2016

•	 Prosedur Ekspor Plus Simulasi  di Jakarta, 26 s.d. 28 Oktober 2016

•	 Bagaimana Memulai Ekspor di Manado, 25 s.d. 27 Oktober 2016

•	 Display Produk Pameran untuk Ekspor di Tangerang, 26 s.d. 27 Oktober 

2016

•	 Bagaimana Memulai Ekspor di Tangerang, 9 s.d. 10 November 2016

•	 Refreshment for Training of Exporters (TOX) di Surakarta, 8 s.d. 10 November 

2016.

Kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Ekspor Ditjen PEN tahun 2016 di kota 

Bandar Lampung diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Agustus 2016 bertempat 

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

kegiatan ini antara lain; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional yang menyampaikan paparan terkait program dan kegiatan pengembangan 

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

yang menyampaikan paparan terkait peluang dan potensi produk ekspor Provinsi 

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

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

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

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

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

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

dan daerah.

Kegiatan Lain

1.6. Kegiatan Penunjang

Sosialisasi 

Program 

Pengembangan 

Ekspor
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AGENDA KEGIATAN DIRJEN PEN

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

didampingi Direktur Pengembangan Promosi dan 

Citra Ditjen PEN, dan Kepala Subdirektorat Eropa 

Ditjen PPI, menerima courtesy call Delegasi Rusia 

yang diwakili Regional Manager for Southeast Asia 

The Roscongress Foundation, Ekaterina Pugacheva 

dan Senior Expert Trade Representation of The 

Russian Federation in The Republic of Indonesia, 

Maria Mitsura bertempat di Gedung Kemendag 

Jakarta

Jakarta, 2 November 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda berfoto bersama para pemenang Journalist 

Award TEI 2016 yang berlangsung di Kantor 

Kementerian Perdagangan.                     

Jakarta, 3 November 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

bersama Staf Khusus Mendag Bidang Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan, Radix 

Purwo Siswono dengan didampingi Sekretaris DJPEN, 

dan Kasubdit Sistem Pembiayaan dan Pembayaran Ditjen 

Daglu, melakukan pembahasan Skema National Interest 

Account dengan Asisten Deputi Bidang Koordinasi 

Perniagaan dan Industri Kemenko Bidang Perekonomian, 

M. Achsan Djunaedi; dan Direktur Pelaksana I LPEI/ 

Indonesia Eximbank, Dwi Wahyudi bertempat di Gedung 

Kemendag Jakarta

Abu Dhabi, 5 November 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional, Arlinda didampingi Sekretaris Ditjen 

PEN, Ari Satria melakukan courtesy call dengan 

Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab, 

Husin Bagis bertempat di Kantor Kedutaan Besar 

Republik Indonesia di Abu Dhabi PEA.                     
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Dubai, 6 November 2016

Dirjen PEN bersama Delegasi Indonesia 

melakukan pertemuan dengan pihak 

penyelenggara Dubai World Expo 2020 yaitu 

Senior Vice President for International Participants 

Strategy, Nadia Verjee; Senior Vice President 

for Participant and International Affairs, Omar 

Shehadeh dan Senior Manager for International 

Participants, Salwa Hammami Labib bertempat di 

Emirates Tower, Dubai

Bali, 9 - 11 November 2016

The 22nd Annual Meeting Asian Exim Banks 

Forum ke-22 dilaksanakan di Bali, 9-11 November 

2016 dimana Dirjen Pengembangan Ekspor 

Nasional, Arlinda, sebagai salah satu narasumber 

pada seminar internasional yang diselenggarakan 

Indonesia Exim Banks.                     

Jakarta, 11 November 2016

Dirjen PEN membuka Pertemuan Steering 

Committee, Trade and Private Sector Assistance 

(TPSA) ProjectKanada bertempat di Auditorium 

Kementerian Perdagangan           

Jakarta, 16 November 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional, Arlinda didampingi Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor, Sulistyawati 

menerima courtesy call Delegasi Yunani 

yang dipimpin Deputy Minister of Foreign 

Affairs, Terens Spenser Quick di Kementerian 

Perdagangan.                     
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Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda didampingi Direktur Pengembangan 

Produk Ekspor sekaligus Plt Direktur Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor, Sulistyawati; Direktur 

Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Tuti 

Prahastuti; dan Direktur Pengembangan Promosi 

dan Citra, Merry Maryati menghadiri acara 

Pembukaan Fruit Indonesia 2016 yang dibuka 

langsung oleh Presiden Joko Widodo, bertempat di 

Parkir Timur Senayan Jakarta

Jakarta, 17 November 2016

Dirjen PEN Arlinda didampingi Sekretaris Ditjen 

PEN Ari Satria dan Direktur Pengembangan 

Promosi dan Citra Merry Maryati menerima 

kunjungan kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia 

(PDGI) yang dipimpin oleh drg. Hananto Seno di 

Gedung Utama Kementerian Perdagangan.                     

Direktur Jenderal PEN, Arlinda didampingi Direktur 

Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Tuti 

Prahastuti dan Direktur Pengembangan Promosi 

dan Citra, Merry Maryati menghadiri acara 

pembukaan Pameran Pembangunan Kesehatan 

dan Pameran Produksi Alat Kesehatan Dalam 

Negeri yang ke-52 Tahun 2016, bertempat di 

JIEXPO Kemayoran Jakarta

Jakarta, 18 November 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional, Arlinda didampingi Sekretaris Ditjen 

PEN, Ari Satria melakukan pertemuan dengan 

Presiden Japan External Trade Organization 

(JETRO) Jakarta, Daiki Kasugahara bertempat di 

Ruang Rapat DJPEN.                                       
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Jakarta, 21 November 2016

Direktur Jenderal PEN, Arlinda bersama seluruh 

pejabat Eselon II Ditjen PEN serta koordinator 

bidang pada kepanitiaan TEI, menggelar rapat 

evaluasi Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 yang 

telah diselenggarakan pada tanggal 12 – 16 

Oktober 2016 lalu, bertempat di ruang rapat 

Ditjen PEN

Jakarta, 22 November 2016

Dirjen PEN Arlinda didampingi Sekretaris Ditjen 

PEN Ari Satria, Direktur Promosi dan Citra 

Merry Maryati hadir dalam Urun Rembug Citra 

Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor 

Staf Kepresidenan (KSP) bertempat di Gedung 88 

Kasablanka.                     

Dirjen PEN, Arlinda bersama dengan Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor (P2E) DJPEN, 

Sulistyawati; Atase Perdagangan RI di Canberra, 

Nurimansyah; Kepala ITPC Sydney, Agung Haris 

Setiawan; dan Wakil Kepala ITPC Sydney, Dhonny 

Yudho Kusuma melakukan courtesy call dengan 

Konjen RI yang didampingi oleh Konsul Ekonomi 

KJRI Sydney, Dicky Soerjanatamihardja untuk 

membahas rencana pendirian House of Indonesia 

di Sydney

Sydney,  29 November 2016

Dirjen PEN, Arlinda melakukan kunjungan kepada 

para Importir produk makanan minuman olahan 

dari Australia sekaligus menindak lanjuti realisasi 

dari Memorandum of Understanding (MoU) yang 

telah ditandatangani pada TEI 2016 bulan Oktober 

lalu. Selain menjadi inisiator House of Indonesia 

(HoI) sejak tahun 2011 yang lalu, Suliyanti 

Sunaryo melalui Eastern Cross Trading pada TEI 

2016 bulan Oktober yang lalu telah melakukan 

penandatanganan MoU dengan PT. Pulau Sambu 

(produsen Kara) senilai USD 3 juta.                     
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Sebagai tahap awal, pelaku usaha yang akan diikutsertakan dalam program DDS 

dimaksud adalah yang berlokasi di daerah DKI Jakarta, dan merupakan binaan PT. 

BRI Kantor wilayah Jakarta 1. 

Kemlu akan mengadakan pertemuan lebih lanjut per bidang besar kerja sama untuk 

mendapatkan masukan yang lebih dalam dari tiap-tiap Kementerian terkait.

 

Dalam rangka implementasi upaya pembinaan pelaku usaha pada skala yang 

lebih luas, akan diagendakan pertemuan antara Dirjen PEN, Presiden Direktur PT. 

Sarinah (persero) dan Direktur utama PT. BRI Pusat. Dengan demikian, diharapkan 

pelaku-pelaku usaha yang berdomisili di berbagai daerah di lndonesia juga dapat 

memperoleh pendampingan berupa pengembangan produk berbasis desain, yang 

sesuai dengan tren dan selera pasar ekspor.

Dit. KPE akan menyampaikan masukan secara tertulis kepada Kemlu terkait kerja 

sama di bidang perdagangan dan investasi pada kesempatan pertama.

3.1  Kendala, Isu dan Permasalahan

Bab III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

3.2  Tindak Lanjut Penyelesaian

Rencana Promosi 

Produk Designer 

Dispatch Service 

(DDS) di Sarinah 

Department 

Store

Focus Group 

Discussion 

Penguatan Kerja 

Sama RI-Jerman 

dalam Kerangka 

Kemitraan 

Komprehensif 

Deklarasi Jakarta

Rencana Promosi 

Produk Designer 

Dispatch Service 

(DDS) di Sarinah 

Department 

Store

Focus Group 

Discussion 

Penguatan Kerja 

Sama RI-Jerman 

dalam Kerangka 

Kemitraan 

Komprehensif 

Deklarasi Jakarta

Bab III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
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Selama bulan November 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup 

kegiatan-kegiatan antara lain Rencana Promosi Produk Designer Dispatch Service 

(DDS) di Sarinah Department Store, Sosialisasi Dekranas Award di Kupang – Nusa 

Tenggara Timur, Indesignation 2016 di Gudang Persediaan PT KAI Bandung, Focus 

Group Discussion (FGD) Penguatan Kerja Sama RI-Jerman Dalam Kerangka Kemitraan 

Komprehensif Deklarasi Jakarta, Sidang Komisi Bersama (SKB), Focus Group Discussion 

(FGD) Koordinasi Persiapan World Expo 2017 di Astana.

Dengan demikian, sepanjang bulan November 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 

November 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 IV. PENUTUP
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