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3Bab I. KINERJA

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

telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Partisipasi 

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor pada Sosialisasi Dekranas Award di 

Bukittinggi – Sumatra Barat,; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Kerja sama 

Pengembangan Ekspor yaitu Perundingan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (IE-CEPA) Working Group Cooperation and Capacity Building 

putaran ke-11, Pendampingan Kegiatan Indonesia-Canada Trade and Private Sector 

Assistance (TPSA) Project, Courtesy Call Korea International Trade Association (KITA) 

Kepada Dirjen PEN, Koordinasi Dalam Rangka Perundingan Putaran ke-5 Indonesia-

Australia Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA), Partisipasi Pada Kegiatan 

Pre Short Course Australia Awards International Business Readiness-Jewellery Design.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) ke-31 Tahun 

2016, Pameran Potensi Daerah Sail Karimata 12-15 Oktober 2016 di Pantai Pualu 

Datok, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat. 

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 

Oktober 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 kesepuluh 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,   November 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 Oktober 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 Oktober 2016 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk 

ekspor meliputi kegiatan antara lain: Sosialisasi Dekranas Award di Bukittinggi – 

Sumatra Barat.   

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama 

Bulan Oktober ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Perundingan 

Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) Working 

Group Cooperation and Capacity Building putaran ke-11, Pendampingan Kegiatan 

Indonesia-Canada Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Project, Courtesy Call 

Korea International Trade Association (KITA) Kepada Dirjen PEN, Koordinasi Dalam 

Rangka Perundingan Putaran ke-5 Indonesia-Australia Comprehensive Partnership 

Agreement (IA-CEPA), Partisipasi Pada Kegiatan Pre Short Course Australia Awards 

International Business Readiness-Jewellery Design. 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 

pada bulan Oktober ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Trade Expo Indonesia (TEI) 

ke-31 Tahun 2016, Pameran Potensi Daerah Sail Karimata 12-15 Oktober 2016 di 

Pantai Pualu Datok, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat. 

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan Oktober ini telah diterima sebanyak 53 (lima puluh tiga) 

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

Center (CSC) sepanjang bulan Oktober juga telah menerima kunjungan dari 16 (enam 

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

konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

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

telah menyelenggarakan 9 (sembilan) angkatan pelatihan, baik di pusat maupun di 

daerah, dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) 

orang.

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

yang dihadapi antara lain Perundingan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (IE-CEPA) Working Group Cooperation and Capacity Building 

putaran ke-11, Pendampingan Tenaga Ahli Kopi dari TPSA Project di Takengon, 

Nangroe Aceh Darussalam, Courtesy Call Korea International Trade Association 

(KITA) Kepada Dirjen PEN.

RINGKASAN EKSEKUTIF

4



5Bab I. KINERJA

Sosialisasi Dekranas Award merupakan hasil kerjasama antara Ditjen PEN dan 

Dekranas Pusat, yang bertujuan untuk menyosialisasikan kegiatan Dekranas Award 

2017. Dekranas Award merupakan agenda rutin setiap dua tahun sekali, sebagai 

upaya mendorong pertumbuhan sektor kerajinan atau kriya di lndonesia. Adapun 

rangkaian kegiatan Sosialisasi Dekranas Award di Bukittinggi terdiri dari seminar dan 

kunjungan ke beberapa pelaku usaha. 

Seminar Sosialisasi Dekranas Award 2017

Sosialisasi Dekranas Award 2017 dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2016, 

bertempat di Ballroom Bung Hatta, Hotel Novotel, Bukittinggi. Kegiatan ini secara 

resmi dibuka oleh lbu Peggy Lukita, selaku Ketua Bidang Pameran dan Kerjasama 

Luar Negeri Dekranas, dan turut dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera 

Barat, Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Harian Dekranas 

Provinsi Sumatera Barat, serta lebih dari 75 peserta yang berasal dari kalangan 

pelaku usaha/UKM, perwakilan Dekranasda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, 

dan perwakilan Dinas Perindag se-Sumatera Barat. Dalam sambutannya, lbu Peggy 

Lukita menyampaikan bahwa kerajinan merupakan salah satu produk prospektif 

yang perlu terus dikembangkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. 

Oleh karena itu, upaya pelestarian kerajinan sebagai suatu strategi penciptaan 

nilai tambah produk, perlu terus didorong dan dikembangkan. Beliau berharap 

melalui penyelenggaraan kegiatan ini, para perajin dapat termotivasi untuk secara 

kontinyu mengembangkan inovasi dan kreativitasnya, sehingga dapat menghasilkan 

karya yang unik, orisinal, dan memenuhi selera pasar. Pada kesempatan tersebut, 

disampaikan juga bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor kerajinan 

memiliki tren positif sebesar 1,29%. Berdasarkan data terbaru, nilai ekspor kerajinan 

lndonesia pada bulan Juli 2016  mencapai USD 423,135 juta, atau meningkat sebesar 

4.17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun 

demikian, lndonesia masih menempati posisi ke-11 sebagai eksportir kerajinan di 

dunia dengan pangsa pasar ekspor sebesar 1,41 persen. Posisi tersebut berada 

jauh di bawah RRT, Hongkong, dan ltalia. Untuk  itu, berbagai upaya strategis terus 

dilakukan, antara lain dengan melakukan  diversifikasi  produk yang didukung oleh 

diversifikasi pasar melalui berbagai program, misalnya peningkatan nilai tambah 

produk melalui desain, perlindungan Hak Kekayaan lntelektual (HKI), penciptaan dan 

penguatan merek, pelatihan ekspor, serta kegiatan promosi di dalam dan luar negeri. 

Berkenaan dengan upaya peningkatan daya saing produk, Direktur Pengembangan 

Produk Ekspor juga memaparkan terkait lndonesia Design Development Centre 

(IDDC) beserta program dan layanan yang tersedia.

lbu Hesti lndah Kresnarini menyampaikan paparan dengan topik “Dekranas Award & 

WCC Award of Excellence for Handicraft: Substances and Objectives”. Pada kesempatan 

tersebut, disampaikan juga seputar World Crafts Cauncil (WCC Award), dimana para 

pemenang Dekranas Award 2017 akan berkesempatan untuk diikutsertakan pada 

WCC Award 2018.

Bapak Prieyo Pratomo (Pakar Pengembangan Kriya) yang memaparkan materi berjudul 

“Handicraft Mapping lndonesia & ASEAN”, serta memberikan gambaran mengenai 

hasil karya kerajinan di lndonesia dan ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, 

BAB I. KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor 

Sosialisasi Dekranas 

Award di Bukittinggi 

– Sumatra Barat



6

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Oktober 2016

dijelaskan pula mengenai aspek teknis dan kriteria penilaian Dekranas Award 2017. 

Seperti halnya penyelenggaraan sebelumnya, ajang Dekranas Award meliputi 2 (dua) 

agenda utama, yaitu: Dekranas Award Karya Kriya Terbaik dan Dekranas Award 

Pembina Teladan. Dekranas Award Karya Kriya Terbaik merupakan penghargaan 

yang diberikan kepada para perajin di seluruh lndonesia, yang mampu menghasilkan 

karya-karya kriya terbaik dan memenuhi sejumlah kriteria, yaitu eco-friendly; fairness; 

excellence; authenticity; innovation; dan marketability. Sementara itu, Dekranas 

Award Pembina Teladan diperuntukkan bagi jajaran pengurus Dekranasda tingkat 

Provinsi, yang dinilai mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan Dekranasda 

tingkat Kabupaten/Kota dalam mengembangkan sektor kerajinan/kriya di daerah 

akreditasi masing-masing. Kegiatan ini diakhiri dengan pengamatan umum dan 

analisa terhadap produk kerajinan para peserta pada Seminar tersebut, agar pelaku 

usaha dapat melakukan perbaikan terhadap desain produk yang sesuai dengan 

kriteria penilaian Dekranas Award 2017.

Kunjungan ke Pelaku Usaha

Kegiatan kunjungan ke pelaku usaha kerajinan di Sumatera Barat bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait potensi kerajinan di Sumatera 

Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan ke beberapa pelaku usaha yang telah 

direkomendasikan oleh pihak Dekranasda Sumatera Barat, antara lain:

a. Rumah Sulam Ambun Suri yang merupakan usaha sulaman yang tertua di Kota 

Bukittinggi. Usaha Ambun Suri memiliki motif bentuk kerancang serta teknik 

bordir yang khas dari segi kualitas. Motif bordir di usaha Ambun Suri sebagian 

besar bentuk naturalis berupa flora yaitu bunga-bunga, daun, putik, dan rumput-

rumputan serta fauna seperti burung cendrawasih, kupu-kupu, capung dan lain 

sebagainya.

b. S. Biru 94 adalah perusahaan pengolahan perkayuan terutama pengolahan kayu 

kelapa (ruyung) yang berlokasi di Bukittinggi Sumatera Barat. Beberapa produk 

yang dihasilkan, antara lain, pintu, jendela, kusen, profil beraneka ukuran, 

lumberzering, dinding dan lantai kayu kelapa (ruyung), konstruksi tangga (anak 

tangga, pegangan tangga dan reling tangga/pagar tangga), bubutan kayu, dan 

sebagainya.

c. Pondok Promosi Kota Payakumbuh, sebagai pusat promosi produk-produk 

kreatif, hasil karya binaan Dekranasda Payakumbuh. Selain produk kerajinan, 

dipasarkan pula produk kullner khas Payakumbuh. Di tempat tersebut juga dapat 

dilihat secara langsung aktivitas menenun, merajut dan menyulam dari pelaku 

usaha binaan Dekranasda setempat.

d. H. Ridwan BY, yang merupakan salah satu perajin tenun di daerah Kubang, 

yang terkenal dengan hasil tenunnya. Beberapa tahun yang lalu, tenun Kubang 

mengalami ‘mati suri’ karena kurangnya regenerasi penenun di daerah setempat. 

Berkat inisiasi keluarga H. Ridwan BY yang mengkoordinir penenun di daerah 

tersebut, aktifitas penenunan dihidupkan kembali dan dipusatkan di rumah 

Beliau. Rumah Sulam Kabupaten Agam, yang secara aktif mempromosikan 

produk sulam, bordir, dan kain-kain hasil karya pengrajin setempat.
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Pada 27-30 September 2016, delegasi dari negara-negara EFTA (European Free Trade 

Association) dan lndonesia telah melanjutkan negosiasi Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (CEPA) ke-11 di Bandung. Delegasi Republik lndonesia (Delri) 

dipimpin oleh Duta Besar Sumadi Brotodiningrat, sementara Delegasi EFTA dipimpin 

oleh Duta Besar Mr. Markus Schlagenhof. Mr. Markus Schlagenhof merupakan 

pemimpin baru menggantikan Mr. Didier Chambovey. Perundingan ini merupakan 

lanjutan dari proses negosiasi perundingan putaran ke-10 di lnterlaken, Swiss. 

Ditjen PEN termasuk dalam anggota Working Group on Cooperation and Capacity 

Building di antara 11 (sebelas) working group (WGI yakni WG Trade in Goods, WG 

Rutes of Origin, WG Trade Facilitation, WG Technical Barriers to Trade (TBT), WG 

Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), WG Trade in Services, WG lnvestment, WG 

Intellectual Property Rights (IPR), WG Sustainable Development, WG Legal, Horizontal 

and Institutional Provisions, dan WG Cooperation and Capacity Building.

Perundingan WG on Cooperation and Capacity Building

Ketua WG-CCB dari Delegasi lndonesia dipimpin oleh Kepala Subdit Politik dan 

Keamanan ll, Kementerian Luar Negeri, sementara Delegasi EFTA dipimpin oleh Head 

of Free Trade Agreements/EFTA Division, SECO, Switzerland; Pada negosiasi kali 

ini, titik berat perundingan adalah diskusi lanjutan penyusunan Consolidated Draft 

Agreement chapter Cooperation and Capacity Building. Kedua delegasi mereview 

setiap artikel pada draft teks dan sebagai hasilnya adalah beberapa artikel yang 

menjadi perbedaan berhasil dieliminasi. Namun masih terdapat beberapa artikel 

yang perlu pembicaraan lebih lanjut.

Berdasarkan perundingan putaran ke-10 di lnterlaken, Swiss pada bulan Mei 2016 

lalu, kedua delegasi sepakat untuk menyusun sebuah Memorondum of Understanding 

(MoU) untuk merinci bentuk kegiatan dan capacity building yang akan dijalankan 

oleh kedua negara. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai langkah awal delegasi EFTA 

telah mengirimkan draft MoU kepada lndonesia. Namun mengingat MoU tersebut baru 

dikirimkan satu minggu sebelum dijalankannya perundingan ke-11, maka Delegasi 

lndonesia belum dapat memberikan counter draft atas MoU dimaksud. Mengingat 

perundingan IE-CEPA ditargetkan selesai pada putaran ke-13, delegasi lndonesia 

dan EFTA sepakat untuk mengadakan intersession meeting melalui video conference 

sebelum dilakukannya perundingan putaran ke-12 untuk menyepakati Consolidated 

Draft Agreement dan MoU, sehingga pada perundingan putaran ke-12 WG-CCB dapat 

lebih fokus pada pembahasan proposal proyek dalam indicative list of Projects for 

cooperation and capacity building dari lndonesia. Terkait dengan hal tersebut di 

atas, delegasi EFTA ingin program-program yang nantinya akan dijalankan sesuai 

dengan prioritas kedua negara, sehingga diskusi yang lebih mendalam dari kedua 

pihak dibutuhkan. Disampaikan pula bahwa Swiss sebagai salah satu negara EFTA 

telah mempunyai program priority countries dimana lndonesia termasuk ke dalam 

salah satu negara penerima manfaat. Program priority countries memberi bantuan 

pengembangan ekonomi yang menyeluruh dan dijalankan selama 4 (empat) tahun. 

Sebagai informasi, SIPPO merupakan salah satu dari program dimaksud.

1.2 Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Perundingan 

Indonesia-EFTA 

Comprehensive 

Economic Partnership 

Agreement (IE-CEPA) 

Working Group 

Cooperation and 

Capacity Building 

putaran ke-11
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Indonesia telah menerima manfaat dari program priority countries Swiss sejak tahun 

2008 dan masih akan menjadi negara penerima manfaat untuk tahun 2017-2020. 

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa usulan program pada indicative list of 

projects dari delegasi lndonesia yang mempunyai tujuan sama akan digabungkan 

ke dalam program priority countries Swiss. Perlu disampaikan bahwa mengingat IE-

CEPA merupakan free trade agreement yang bersifat jangka panjang, maka indicative 

list of projects tidak akan menjadi annex atau menempel dengan MoU. Jadi setiap 

ada kebutuhan baru program capacity building yang dibutuhkan, delegasi lndonesia 

akan menyampaikan kepada Sekretariat EFTA untuk memperoleh persetujuan 

sebelum diimplementasikan. Dikarenakan EFTA terdiri dari 4 (empat) negara, maka 

setiap program usulan dari delegasi lndonesia akan dikerjasamakan secara bilateral, 

tergantung spesialisasi dari masing-masing negara. Sementara apabila terdapat 

program yang dapat dilakukan secara bersama-sama, maka akan dijalankan oleh 

Sekretariat EFTA.

Pada perundingan putaran ke-10 lalu, Ditjen PEN telah mempresentasikan 4 (empat) 

proposal kegiatan dan pihak EFTA telah memberi feedback awal. Usulan kegiatan dan 

feedback yang disampaikan adalah:

a.  Integrated Export Coaching Program dengan project leader Ka. BBPPEl. 

      Feedback: Kegiatan ini kemungkinan akan diarahkan menjadi bagian dari program 

     SIPPO tahun 2017-2020

b.  Pengembangan dan Penguatan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) 

     dengan project leader Sekretaris Ditjen PEN. 

     Feedback: Kegiatan ini kemungkinan akan dapat dilakukan oleh Sekretariat EFTA

c.  Pengembangan lndonesia Design Development Center (IDDC) dengan project 

     leader Dir. Pengembangan Produk Ekspor. 

     Feedback:  Perlu pembicaraan lebih lanjut oleh EFT

d.  Pengembangan Product Branding/Company Branding dengan project leader Dir. 

     Pengembangan Produk Ekspor. 

     Feedback: Perlu  pembicaraan  lebih  lanjut  oleh  EFTA.

Sebagai bentuk implementasi MoU antara TPSA project dan Kementerian Perdagangan, 

kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan ekspor 3 (tiga) kelompok produk 

UKM-UKM Indonesia ke Kanada yaitu apparel, footwear dan coffee. Setelah melakukan 

pemetaan industri, disepakati daerah-daerah yang akan dikunjungi untuk masing-

masing produk adalah:

•	 Produk apparel : Bandung dan Solo

•	 Produk footwear : Banten dan Bandung

•	 Produk Kopi : Makassar (kopi Toraja) dan Aceh ( kopi Gayo)

Pendampingan 

Kegiatan 

Indonesia-

Canada Trade 

and Private 

Sector Assistance 

(TPSA) Project 
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Kunjungan TPSA ke Perusahaan Kopi di Makassar

A.   PT. Sulotco Jaya Abadi

PT. Sulotco Jaya Abadi merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Kapal 

Api Global yang bergerak di bidang perkebunan kopi yang menghasilkan 100% 

Kopi Toraja Organik dan memiliki sertifikat UTZ. Perusahaan ini menghasilkan 

6 (enam) varietas biji kopi arabica yaitu Kalosi, Lini S, Caturra, Cick, USDA dan 

Cattura Timor. UTZ CERTIFIED adalah sebuah standar yang dikembangkan 

oleh sebuah organisasi swasta, dengan kantor pusat di Belanda. Produksi dan 

pengolahan kopi, kakao dan teh dapat disertifikasi dalam program UTZ CERTIFIED 

guna memenuhi standar Code of Conduct dengan kriteria ekonomi, sosial dan 

lingkungan yang diakui secara internasional untuk produksi kopi, kakao dan 

atau produksi teh yang bertanggung jawab, yakni berkaitan dengan pemenuhan 

standar dan regulasi dalam hal perlindungan hak-hak pekerja, penggunaan 

agrokimia yang bertanggung jawab, standar untuk manajemen pertanian yang 

efisien dan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan.

PT. Sulotco Jaya Abadi memiliki lahan perkebunan kopi seluas 1.200 ha di Toraja 

yang menghasilkan sekitar 500-600 ton biji kopi. Perusahaan ini telah melakukan 

ekspor ke Australia, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Korea. Disampaikan 

oleh tenaga ahli kopi TFO Kanada bahwa perusahaan ini memiliki keunggulan 

dalam pengelolaan karena seluruh proses produksi dan manajemen dilakukan 

oleh satu perusahaan sehingga kopi yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang 

sama. Namun demikian PT. Sulotco Jaya Abadi belum pernah melakukan grading 

kopi mereka. Berkaitan dengan hal ini, tenaga ahli TPSA akan mempertimbangkan 

untuk membawa Q-Grader dari Kanada untuk melakukan penilaian terhadap 

kopi- kopi hasiI UKM  yang terpilih untuk dibina nantinya dari sisi lingkungan 

dan kesetaraan gender, 60% dari para pekerja yang dimiliki oleh PT. Sulotco Jaya 

Abadi adalah perempuan dan perusahaan ini juga terus memberikan pelatihan 

kepada pekerja-pekerja kunci mereka.

B.   CV. Sulawesi Beans

CV. Sulawesi Beans awalnya merupakan joint venture antara perusahaan Jepang 

dengan Indonesia yang didirikan pada tahun 1998, namun sejak 2003 CV. 

Sulawesi Beans berpisah dan bekerja mandiri. CV. Sulawesi Beans beroperasi 

dengan membeli biji kopi berkualitas dari para petani di Toraja. Proses 

pencucian dilakukan sendiri oleh para petani sementara pemilahan dilakukan 

secara in-house. Perusahaan ini 100% berorientasi ekspor dengan pasar utama 

adalah Jepang.  Namun sejak 5 tahun belakangan ini permintaan terhadap kopi 

mereka berfluktuasi dikarenakan perekonomian dunia yang sedang terkontraksi 

sehingga diversifikasi ke pasar Kanada merupakan langkah yang tepat sebagai 

upaya meningkatkan kembali nilai ekspor kopi Indonesia.
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C.   Koperasi Bawakaraeng

Koperasi Bawakareang merupakan koperasi yang membawahi 6 (enam) koperasi 

kecil lain yang berada di daerah Bawakaraeng (sebelah Selatan prov. Sulawesi 

Selatan). Koperasi ini menghasilkan kopi-kopi dari Bawakaraeng dan menjualnya 

kepada para eksportir di Makassar. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk 

pemerataan kesejahteraan para petani kopi sekaligus memperkenalkan kepada 

dunia bahwa di Sulawesi tidak hanya terdapat kopi Toraja melainkan juga kopi 

Bawangkaraeng. Saat ini Koperasi Bawangkaraeng sedang dalam proses Sertifikasi 

4C yang bertujuan untuk memberi kriteria dasar untuk produksi, processing dan 

penjualan biji kopi yang berkelanjutan dan menghilangkan praktik-praktik yang 

tidak dapat diterima. Koperasi ini juga memberikan asuransi dan pinjaman tanpa 

bunga kepada para petaninya. Koperasi ini belum pernah melakukan ekspor dan 

belum memiliki izin ekspor namun telah mengikuti pelatihan-pelatihan ekspor 

oleh P3ED Makassar. Menanggapi hal ini, tenaga ahli kopi TFO menyatakan bahwa 

untuk saat ini, untuk memasuki pasar Kanada, produk kopi yang dihasilkan oleh 

koperasi akan memerlukan usaha yang lebih besar sehingga disarankan langkah 

yang dapat dilakukan adalah melakukan sertifikasi terlebih dahulu.

D.   PT. Toarco Jaya

PT. Toarco Jaya merupakan perusahaan joint venture antara perusahaan Key 

Coffee di Jepang dengan perusahaan lokal yang berdiri tahun 1976. Perusahaan 

ini didirikan karena adanya peraturan pemerintah yang melarang perusahaan 

asing memiliki 100% kepemilikan perusahaan di sektor perkebunan. Dari 100 % 

kepemilikan, Key Coffee Jepang menguasai 95% dari saham. PT. Toarco memiliki 

perkebunan di Toraja seluas 530ha untuk memenuhi 20% dari ekspor mereka, 

sementara untuk 80% kebutuhan kopi mereka dipasok oleh para petani lokal PT. 

Toarco memiliki 5 buying point yang tersebar di seluruh Toraja. PT. Toarco Jaya 

telah tersertifikasi alliance dan UTZ sejak 2006. Perusahaan ini mempunyai 2 

jenis kopi hijau yaitu Grade 1 dan Grade 2. Grade 1 diperuntukkan untuk ekspor 

dan 90% ekspor mereka adalah untuk pasar Jepang dan 10% lainnya ke pasar 

lainnya seperti Amerika Serikat, Australia, Norwegia, dan Uni Eropa, sementara 

grade 2 untuk memenuhi pasar lokal.

E.    PT. Megah Putra Sejahtera

PT. Megah Putra Sejahtera awalnya adalah perusahaan mi instan yang didirikan 

pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1972 mulai merambah ke bisnis kopi 

dengan bekerja sama dengan koperasi-koperasi lokal/PT. Megah Putra Sejahtera 

menghasilkan 100% biji kopi hijau arabica dari Toraja. Saat ini PT. Megah Putra 

Sejahtera merupakan pemasok bagi perusahaan retail kopi global Starbucks. 

Disampaikan bahwa pada tahun 2003-2007 perusahaan ini pernah berhenti 

memasok kopi untuk Starbucks karena belum memiliki pengalaman dan keahlian 

untuk melakukan cupping. Pada tahun 2003, Starbucks pernah mengembalikan 

10 kontainer dari PT. Megah Putra Sejahtera karena tidak sesuai standar. 

Berdasarkan pengalaman ini PT. Megah Putra Sejahtera saat ini sudah memiliki 

Q-Grader untuk memeriksa setiap biji kopi yang datang.
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Kunjungan TPSA di Takengon Nangroe Aceh Darussalam

Sebagai implementasi kerja sama lndonesia-Canada Trade and Private Sector 

Assisstance (TPSA) Project dilaksanakan pendampingan tenaga ahli kopi TPSA 

Project ke daerah penghasil kopi di Takengon, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 

pada tanggal 20-23 Oktober 2016. Kunjungan ke Takengon, Aceh dilaksanakan 

untuk mendampingi Mr. Nordman Roy, Tenaga Ahli kopi dari TPSA Project, sekaligus 

untuk melihat secara langsung proses produksi kopi Gayo dalam rangka pemberian 

dukungan kepada pelaku usaha kopi Gayo untuk menentukan pangsa pasar kopi di 

Kanada yang tepat, serta bentuk pendampingan yang dipandang masih diperlukan 

oleh beberapa perusahaan kopi di Aceh untuk mendorong ekspor kopi ke Kanada. 

Di sela-sela kunjungan tersebut, disempatkan mengikuti acara seminar “Temu 

Komunitas dalam Pengembangan Kopi Gayo” yang dilaksanakan oleh Badan Ekonomi 

Kreatif lndonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah 

dan Lelang Kopi Arabica Gayo dan Kontes Kopi Spesialti lndonesia ke-8. 

A.    Kunjungan ke PT. Ketiara

PT. Ketiara merupakan eksportir kopi spesial Gayo dan telah memiliki sertifikat 

Fairtrade dan sertifikat organik. PT.  Ketiara bekerja sama dengan 987 petani dari 

14 desa di Takengon, Aceh dengan estimasi produk kopi sebanyak 46 kontainer 

(estimasi 1 kontainer = 18 ton) per tahun. PT. Ketiara telah mengekspor ke 

Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Hongkong dan Taiwan. Salah satu pembeli 

tetap PT. Ketiara adalah Royal Ltd dari Amerika Serikat. Pada saat kunjungan 

dilakukan, PT. Ketiara menyampaikan bahwa telah mendapatkan pemesanan 

sebanyak 6 kontainer dari Amerika Serikat dan Belanda. Dalam menjalankan 

usahanya PT. Ketiara juga mempekerjakan sebagian besar perempuan dan ibu 

rumah tangga. Dalam pertemuannya dengan Tenaga Ahli TPSA, PT. Ketiara 

mengharapkan dapat dihubungkan dengan calon pembeli dari Kanada.

B.    Kunjungan ke PT. Orang Utan Lestari Kopi

PT.  Orang Utan Lestari Kopi didirikan pada 2007 dengan ide awal pendirian 

tersebut adalah menghasilkan kopi sekaligus melestarikan lingkungan. 

Awalnya PT. Orang Utan Lestari Kopi merupakan sebuah yayasan sosial dalam 

mendukung pelestarian lingkungan yang bernama Yayasan Ekosistem Lestari 

dengan membina dan mendampingi, serta melatih petani kopi Gayo di daerah Wi 

Bersih, Takengon. Karena kegiatan bersifat sosial melalui pelestarian lingkungan 

Orang Utan Kopi mendapat simpati dari pembeli di luar negeri sehingga akhirnya 

mendirikan sebuah perusahaan untuk mengakomodir permintaan kopi dari luar 

negeri yang meningkat pada tahun 2012 Perusahaan ini telah memiliki sertifikat 

Fair Trade dan Organik.

Pada kesempatan ini, tenaga ahli menyampaikan bahwa Orang Utan Kopi sudah 

terkenal di salah satu coffee shop di Montreal. PT Orang Utan Lestari Kopi dalam 

melakukan pendampingan kepada para petani menyarankan untuk menghindari 

melakukan penebangan pohon ketika menambah tanaman kopi, memberi 

pelatihan kepada petani dalam membuat pupuk, dan melakukan pendampingan 
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kepada kelompok tani. PT Orang Utan Lestari Kopi membawahi 318 petani dari 

6 desa yg berbeda. Dalam pengiriman kopi ke luar negeri, PT Orang Utan Lestari 

Kopi akan mencantumkan nama-nama petani dari masing masing desa. Kopi 

yang dikirim dipisahkan sesuai dengan asal desa produksi.

C.   Seminar Temu Wicara Komunitas dalam Pengembangan Kopi Gayo

Acara Temu Wicara Komunitas dalam Pengembangan Kopi Gayo dibuka oleh 

Bapak Amir Hamzah, Sekretaris II Bupati Aceh Tengah dan didampingi oleh 

Rosalin M. Adenan, Direktur Kerja Sama Antar Lembaga, Badan Ekonomi Kreatif 

lndonesia. Kegiatan seminar dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

koordinasi antara petani kopi, eksportir, pemerintah daerah, dan pemerintah 

pusat. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk mendapat masukan langsung 

dari para petani kopi dalam upaya peningkatan kapasitas produksi kopi Aceh, 

Gayo dari 700-800 kg/hektar/tahun menjadi 1,5 ton/hektar/tahun. Pada acara 

tersebut juga disampaikan paparan dari beberapa narasumber antara lain: 

•	 Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga, Bekraf, menyampaikan peluang kopi 

Gayo yang sudah terkenal di dunia menjadi komoditas identitas kuliner 

lndonesia sehingga perlu untuk dilakukan promosi lebih intensif terhadap 

kopi Gayo ke pasar luar negeri.

•	 Direktorat APEC dan OIL, Ditjen PPI, Kemendag menyampaikan bahwa 

Dit. APEC dan OIL mengharapkan dukungan dari para eksportir kopi 

untuk memberikan masukan dalam perundingan kopi internasional yang 

dilaksanakan oleh lnternational Coffee Organization (ICO) setiap tahun di 

London, lnggris.

•	 Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang 

Komoditas, menyampaikan pentingnya pemanfaatan sistem resi gudang 

oleh para petani untuk memutus mata rantai tengkulak serta untuk menjaga 

stabilitas harga di tingkat petani dan mengoptimalkan pasar lelang yang 

telah disediakan oleh pemerintah guna transparansi harga kepada petani 

kopi.

D.   Lelang Kopi Gayo dan Kontes Kopi Spesialti lndonesia

Lelang kopi Gayo dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2016 di Gedung Resi 

Gudang, Kemendag yang dihadiri oleh 3 (tiga) perusahaan kopi yang bertindak 

sebagai penjual dan 4 (empat) perusahaan bertindak sebagai pembeli. Para pembeli 

sebelumnya telah mendaftar kepada panitia lelang. Sebelum dilaksanakan lelang, 

para pembeli melakukan cupping test terlebih dahulu untuk menguji kualitas 

dan rasa yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai tawar kopi. Para pembeli 

yang terdaftar antara lain: Benteng Nusantara Cafe, PT. Nagri Nusantara, Asa 

Kopi, dan Marco Coffee Trader. Pada kegiatan Kontes Kopi Spesialti lndonesia, 

telah dilaksanakan seleksi sebelumnya yang di mulai pada bulan Agustus dan 

final penjurian pada tanggal 22 Agustus 2016. Juri kontes kopi tersebut berasal 

dari lndonesia, Brazil, Jerman, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat.

Tujuan dilaksanakan kontes kopi spesialti ini adalah guna menyebarluaskan 

informasi mengenai kualitas kopi spesialti yang dimiliki oleh lndonesia dengan 
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turut mengundang cupper dati luar negeri. Hasil dari kontes kopi spesialti ini 

adalah untuk kopi jenis arabika yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kopi 

Toraja, disusul oleh Kopi Preanger, dan Kopi Gayo. Sedangkan untuk jenis 

robusta, nilai tertinggi adalah kopi Bogor, disusul oleh Kopi Pasuruan, dan Kopi 

Lampung.

Kunjungan TPSA ke Perusahaan Apparel di Solo, Jawa Tengah

Ditjen PEN c.q Dit. KPE juga melakukan pendampingan kegiatan field visit (kunjungan 

lapangan) calon perusahaan-perusahaan apparel yang akan dibina dalam peningkatan 

ekspor Indonesia ke Kanada pada tanggal 24-27 Oktober 2016 di Solo, Jawa Tengah. 

Dalam kunjungan lapangan ini, TPSA bekerja sama dengan Trade Facilitation 

Office (TFO) Kanada untuk melakukan assessment dan didampingi oleh konsultan 

tenaga ahli lokal yang bertujuan untuk menguji lebih jauh mengenai kapasitas dan 

kapabilitas dari masing-masing UKM apparel untuk dapat ekspor ke Kanada. Di Solo, 

TPSA melakukan kunjungan ke beberapa UKM apparel dan juga Balai Institusi Tekstil 

Indonesia dari tanggal 24-27 Oktober 2016. Assessment dilakukan oleh Ms. Maria 

Fernanda Guzman, Tenaga Ahli Apparel dari TFO Kanada, Ibu Rita Lindayati, Senior 

Environmental Specialist TPSA dan Bapak Rony Soerakoesoemah, Tenaga Ahli lokal 

TPSA Project.

A.   Akademi Komunitas Tekstil Surakarta

Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta (AK-Tekstil 

Solo) merupakan pendidikan tinggi vokasi di bidang teknologi tekstil dan garmen 

yang berada di bawah Kementerian Perindustrian bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga ahli tekstil dan garmen yang berkompeten bagi dunia industri 

yang membutuhkan, khususnya industri tekstil dan garmen di wilayah Solo dan 

sekitarnya. 

B.    PT. Dan Liris

Selain mengunjungi UKM-UKM apparel Indonesia di Solo, tenaga ahli TPSA juga 

mengunjungi salah satu perusahaan besar apparel di Indonesia yang terletak di 

Solo yaitu PT. Dan Liris. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan 

mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan kecil untuk dapat 

menjadi perusahaan besar. Hal ini nantinya akan dijadikan materi pelatihan 

TPSA kepada para UKM. Kemungkinan menjalin kerja sama dengan perusahaan 

besar dalam mendukung para UKM produk apparel di Solo agar dapat tumbuh 

bersama. PT. Dan Liris awalnya merupakan perusahaan kecil yang memiliki lini 

bisnis sebagai penjual batik pada tahun 1920.  Pada tahun 1970, perusahaan 

melakukan transformasi menjadi PT. Batik Keris yang kemudian berubah 

menjadi PT. Dan Liris pada tahun 1971 hingga sekarang. Perusahaan ini mampu 

menghasilkan produk-produk garmen sesuai dengan permintaan konsumen 

dan dapat menerima permintaan dalam jumlah yang kecil. Disampaikan oleh 

pimpinan dari PT. Dan Liris, Ibu Michele Tjokrosaputro, bahwa kunci sukses 

dari perusahaannya adalah mereka telah berpengalaman dalam dunia tekstil 

dan garmen dan memiliki keinginan yang besar untuk bekerjasama dengan 
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UKM dan desainer-desainer lokal untuk memajukan produk tekstil dan garmen 

Indonesia. Ditambahkan oleh tenaga ahli apparel TPSA bahwa kebanyakan UKM 

apparel Indonesia sudah merasa cukup dengan pasar lokal sehingga enggan 

untuk melakukan inovasi dan pengembangan produknya. Selain itu, PT. Dan Liris 

juga menyampaikan bahwa apabila dalam rangka mensukseskan program TPSA 

project, pihaknya bersedia turut membantu para UKM produk apparel di Solo 

agar dapat tumbuh bersama dengan kemampuan yang telah ada sekarang.

C.   CV. Krisna Batik 

CV.  Krisna Batik telah berdiri sejak 2011 dengan melakukan penjualan batik 

(trading), namun sejak 2013 yang lalu mereka memutuskan untuk memproduksi 

sendiri guna mengontrol kualitas produk batik yang mereka jual. Produksi 

utama Krisna Batik adalah produk garmen berbasis batik yang mayoritas untuk 

pasar dalam negeri melalui online shop. Pihak Krisna Batik menyampaikan 

bahwa setahun lebih penjualan batik mereka di pasar dalam negeri mengalami 

penurunan dikarenakan sudah terlalu banyak produsen serupa, sedangkan 

permintaan dari pasar akan produk batik sedang mengalami penurunan. Guna 

mengatasi hal ini, pihak Krisna menyampaikan bahwa sejak 6 (enam) bulan yang 

lalu telah mencoba melakukan diversifikasi produk mereka ke produk garmen 

secara umum (non batik). Terkait hal ini, tenaga ahli TPSA menyampaikan 

bahwa potensi produk batik di pasar Kanada masih tergolong kecil dikarenakan 

budaya di negeri Kanada sendiri yang tidak memiliki aktivitas sosial sebanyak 

yang dimiliki oleh Indonesia, seperti, acara pernikahan, acara kebudayaan, dan 

kegiatan adat lainnya. Namun tenaga ahli menyampaikan bahwa dia tertarik 

untuk melihat perkembangan lini bisnis baru (garmen non-batik) yang telah 

dimulai oleh perusahaan dan mengatakan apabila telah memiliki sample dan 

tingkat produksi yang stabil untuk produk garmen non batik ini mereka dapat 

mengirimkan sample-nya kepada tenaga ahli TPSA untuk mendapat kesempatan 

eksposur di pasar Kanada. Pihak TPSA menyampaikan bahwa program ini 

nantinya akan membantu para produsen apparel lndonesia untuk melakukan 

ekspor langsung sehingga dapat meningkatkan margin perusahaan.

D.   PT. Karunia Karya Mandiri

Perusahaan yang dikunjungi ini merupakan produsen garmen yang memiliki 

kapasitas produksi 300 potong per hari dengan menggunakan bahan baku 

pabrik yang berasal dari Jakarta. Perusahaan ini masih belum berorientasi 

ekpor dengan masih melakukan pemasaran produknya di pusat perbelanjaan di 

dalam negeri, seperti Matahari. Perusahaan yang mempekerjakan 40 orang ini 

menyatakan bahwa sebagian besar tenaga kerja mereka adalah wanita. Pada saat 

kunjungan, tenaga ahli TPSA pun membawa beberapa sample produk yang akan 

ditawarkan kepada para calon buyer di Kanada. Lebih lanjut, pihak perusahaan 

menyampaikan bahwa meskipun mereka belum memiliki pengalaman ekspor, 

namun mereka memiliki keinginan yang besar agar produknya dapat go 

international dan berharap melalui program ini mereka dapat mewujudkannya.



15Bab I. KINERJA

E.    PT. Sakura Garment

PT. Sakura Garment merupakan salah satu produsen garmen di Solo yang memiliki 

kapasitas produksi cukup besar, yaitu 30.000 potong per bulan. Disampaikan 

pula oleh pihak perusahaan bahwa perusahaannya belum sertifikat sama sekali 

hingga sekarang karena produknya hanya dijual di pasar dalam negeri. Namun 

demikian, pada saat kunjungan terlihat bahwa perusahaan telah melakukan 

quality control pada proses produksinya. Hal ini disampaikan pula oleh tenaga 

ahli TPSA bahwa hasil akhir produknya sangat bagus dan disampaikan bahwa 

sudah seharusnya perusahaan mulai melakukan pemasaran ke pasar luar negeri. 

Hal yang dikatakan oleh tenaga ahli ini sejalan dengan dipilihnya sample produk 

dari perusahaan dengan jumlah yang cukup banyak karena menurutnya dari segi 

motif, kualitas, dan harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan berharap 

melalui proyek TPSA ini dapat membantu PT. Sakura Garment untuk melakukan 

penjualan pertamanya ke luar negeri.

F.    Liu Fashion

Liu Fashion merupakan sebuah usaha home industri apparel yang masih 

berskala lokal dengan kapasitas produksi baru mencapai 2.000 pieces per 

bulan. Disampaikan oleh tenaga ahli TPSA bahwa mengingat usaha ini masih 

berskala sangat kecil dan belum siap ekspor, usaha ini masih perlu bimbingan 

oleh pemerintah lndonesia terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti program 

pembinaan TPSA.

Courtesy Call Korea International Trade Association (KITA) kepada Dirjen PEN 

berlangsung pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Ruang Rapat Lt. 4, Gedung 

Utama Kementerian Perdagangan. Dalam pertemuan lndonesia-Korea Selatan 

Working Level Task Force ke-5 yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 September 

2014 di Korea Selatan, pihak KITA menyampaikan keinginan untuk menjalin kerja 

sama dengan Ditjen PEN dalam rangka peningkatan promosi di bidang perdagangan 

bagi kedua negara, khususnya melalui online-marketing. Menindaklanjuti hasil 

pertemuan 5th WLTF tersebut di atas, maka Direktur Kerjasama Pengembangan 

Ekspor telah  melakukan  penjajakan ke kantor KITA di Korea Selatan, dan dalam 

kunjungan tersebut, pihak KITA menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerja 

sama dengan Ditjen PEN melalui ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas promosi perusahaan Indonesia di website www.tradeKorea.

com.

2. Pertukaran informasi terkait promosi ekspor; dan 

3. Fasilitasi business matching. 

Sebagai tindak lanjut atas kunjungan tersebut, Ditjen PEN telah menyusun konsep 

Joint Statement kedua belah pihak bersama-sama dengan unit-unit terkait Kemendag 

dan telah mengirimkan konsep tersebut kepada KITA melalui Mr. Kim Hoon selaku 

contact person yang ditunjuk KITA pada saat itu. Namun demikian, terjadi perubahan 

personil dari pihak KITA yang mengakibatkan perubahan yang sama terhadap pelaku 

usaha Korea Selatan untuk dipromosikan dalam website Ditjen PEN sehingga belum 

ada kesepakatan kerja sama lebih lanjut antara PEN dan KITA. Sebagai upaya tindak 

Courtesy Call Korea 

International Trade 

Association (KITA) 
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lanjut dari rencana kerja sama antara Ditjen PEN dan KITA yang terhenti pada tahun 

2015, maka permintaan courtesy call KITA kepada Dirjen PEN bertujuan untuk 

memperkenalkan profil dan program KITA dan kembali menawarkan usulan kerja 

sama antara Ditjen PEN dengan KITA di bidang online marketing.

Dalam pertemuan ini, delegasi KITA dipimpin oleh Mr. Choi Won Ho, Executive 

Managing Director, E-Biz Support Department, didampingi oleh Mr. Kim Han Baek - 

Manager  E-Biz Support  Department,  Mr. Daniel  Kweon - Executive Representative 

KITA Jakarta Center, Mr. Andrew Kim - Deputy Director KITA Jakarta Center dan 

diterima oleh Dirjen PEN, didampingi oleh Direktur Pengembangan Pasar dan 

Informasi Ekspor, Direktur Pengembangan Produk Ekspor sekaligus Plt. Direktur 

Kerja sama Pengembangan Ekspor dan Direktur Pengembangan Promosi dan Citra 

serta perwakilan dari Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan delegasi KITA menyampaikan hal-hal sebagai 

berikut:

a. KITA merupakan organisasi yang telah memiliki reputasi yang kredibel dan 

terpercaya di Korea Selatan. Sampai dengan saat ini KITA memiliki lebih dari 

70.000 anggota yang tersebar di Korea Selatan dan 7 (tujuh) negara yaitu 

Amerika, Belgia, India, Vietnam, lndonesia,  RRT,  dan Jepang.

b. KITA berkeinginan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Direktur Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor ke kantor KITA di Seoul, Korea Selatan.

Mr. Kim Han Baek selaku Manager E-Biz Support Department, Kantor KITA Seoul 

menyampaikan paparan secara singkat mengenai fasilitas E-Business Service, Global 

SMEs B2B-B2C Gateway yang dikelola oleh KITA dan usulan rencana kerja sama di 

bidang e-promotion, sebagai berikut:

a. Pada tahun 2008, KITA membuat website www.tradekorea.com sebagai layanan 

e-marketplace guna memberikan fasilitas promosi antara pembeli dan penjual 

dari berbagai negara sehingga dapat melakukan kegiatan e-business;

b. Situs tersebut melayani layanan Global Business Matching Service (GBMS) serta 

fasilitas suppliers, minisite untuk menampilkan informasi tentang produk yang 

dijual kepada setiap pembeli secara detil dan tampilan yang menarik;

c. KITA juga membuat website kmall24.com suatu online shopping mall bagi 

konsumen internasional yang telah diintegrasikan dengan website online 

shopping terkenal seperti amazon USA, amazon Jepang, ebay dan T-mall Hong 

Kong;

d. Selain mengintegrasikan kmall24.com dalam platform online shopping 

internasional, KITA juga gencar bekerja sama dengan artis/penyanyi Korea yang 

tampil dalam serial drama Korea untuk mempromosikan produk yang dijual 

dalam Kmall24.com;

e. Sampai dengan saat ini, KITA telah menjalin kerjasama untuk memanfaatkan 

layanan tradekorea.com tersebut dengan beberapa institusi pemerintah dan 

swasta di beberapa negara yaitu:

•	 MoU KITA dan Alibaba Group di bidang on-offline marketing pada tahun 

2008 melalui implementasi online promotion alibaba.com dan tradekorea.
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com serta tmall.com dan kmall24.com, online Korean High Quality and Good 

Design Products Matching Fair antara KITA – Taobao.com;

•	 MoU KITA (tradekorea.com) dan Royal Thai Government (thaitrade.com) 

tahun 2015. Implementasi dari kerjasama tersebut adalah offline trade 

Show Online Sourcing Fair, Online Trade Show for Thai Buyer 2015 di situs 

tradekorea.com;

•	 MoU KITA dan Ministry of Planning and Investment, Vietnam tahun 2015, 

implementasi kerjasama adalah Online Trade Show Vietnamese Product 2015 

di situs tradekorea.com dan seminar tentang Export Tradekorea System and 

Knowhow Share;

•	 MoU KITA dan Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) 

tahun 2002. Implementasi kerjsama melalui Korea-Malaysia Online Trade 

Show, KITA-MATRADE CEO Meeting and Workshop, dan KITA-MATRADE 

Working Level Workshop;

•	 MoU KITA dan Inter-America Development Bank tahun 2015, Implementasi 

kerjasama adalah Online Trade Show for Latin American Buyers;

•	 MoU KITA dan America’s Small Business Develpoment Center pada bulan 

September 2015. Implementasi kerjasama adalah B2B Trade Fair.

•	 Sebagai informasi, tercatat sekitar 3.156 UKM Indonesia yang telah terdaftar 

secara gratis dalam tradekorea.com. Hingga saat ini rata-rata inquiry yang 

telah diterima oleh UKM Indonesia yang merupakan anggota tradekorea.com 

adalah sekitar 5.240 inquiry. 

Koordinasi Dalam Rangka Perundingan Putaran ke-5 Indonesia-Australia 

Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA) Rapat koordinasi dalam rangka 

persiapan perundingan putaran ke-5 Indonesia-Australia Comprehensive Economic 

Agreement (IA-CEPA) berlangsung tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Ruang 

Rapat Anggrek, Gedung 2 Lantai 12, Kementerian Perdagangan. Perundingan putaran 

ke-5 Indonesia-Australia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (IA- CEPA) 

akan dilaksanakan dari tanggal 31 Oktober - 4 November 2015 bertempat di Hotel 

Papandayan, Bandung. Rapat persiapan perundingan putaran ke-5 dipimpin oleh 

Bapak Deddy Saleh, selaku Ketua Kelompok Perunding lndonesia, dan didampingi 

oleh Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI. Rapat ini bertujuan untuk meminta 

masukan dan informasi perkembangan lebih lanjut dari Kementerian/lnstansi terkait 

mengenai isu-isu IA-CEPA yang akan dibahas dalam perundingan putaran ke-5 tersebut 

yaitu: Trade in Goods, Trade in Services, lnvestment, E-commerce, Competition Policy, 

Economic Cooperation, lnstitutional and Framework Provision don Early Outcomes 

IA-CEPA. Salah satu cakupan Early Outcomes adalah kerja sama di bidang fashion and 

jewelry design dan Ditjen PEN ditunjuk sebagai focal point untuk implementasi kerja 

sama di dua bidang tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Kelompok 

Perunding lndonesia kepada pihak Australia pada perundingan putaran Ke-4 IA-CEPA 

yang dilaksanakan pada tanggal 23-26 Agustus 2016 di Sydney. 

Dalam rangka mempersiapkan posisi runding lndonesia dalam perundingan putaran 

ke-5 IA-CEPA, maka diharapkan Kementerian/lnstansi terkait dapat menyampaikan 

informasi perkembangan tindak lanjut kerja sama dari sektor-sektor yang berada 
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dalam cakupan IA-CEPA. Khususnya dalam kerangka perundingan IA-CEPA, terdapat 

early outcomes yaitu kerjasama yang sifatnya dapat segera diimplementasikan tanpa 

menunggu penyelesaian perundingan IA-CEPA yang ditargetkan akan selesai dalam 

18 bulan sejak kesepakatan dibuat atau pada akhir bulan November 2017. Melalui 

implementasi early outcomes tersebut diharapkan masyarakat luas mendapatkan 

manfaat yang konkret dari terbentuknya kerja sama IA-CEPA. Plt. Direktur Kerja sama 

Pengembangan Ekspor selaku wakil dari Ditjen PEN dalam rapat persiapan tersebut 

menyampaikan perkembangan tindak lanjut mengenai implementasi kerja sama 

early outcomes di bidang fashion and jewellery design, yaitu:

a. Implementasi di bidang fashion terlaksana sebelum Ditjen PEN ditunjuk sebagai 

focal point. Untuk implementasi kegiatan di bidang fashion, telah dilaksanakan 

Fashion Short Course pada bulan Mei 2016 di Queensland University of 

Technology School in Fashion, Brisbane dan dilanjutkan dengan workshop final di 

Bali pada bulan Agustus 2016. Dalam kegiatan ini 25 fashion desainer lndonesia 

mendapatkan beasiswa pelatihan selama dua minggu dengan tujuan untuk 

mengembangkan bisnisnya sehingga mampu memasuki pasar global. Sebagai 

hasil akhir dari kegiatan ini adalah telah diluncurkannya website http://benang.

com.au/ yang memuat mengenai profil dari setiap desainer yang berpartisipasi 

dalam pelatihan tersebut.

Di bidang jewellery design, melalui penawaran beasiswa dari Australia Award 

lndonesia, akan dilaksanakan lnternational Business Readiness - Jewellery Design 

dalam bentuk short course. Untuk kegiatan tahap awal, akan dilaksanakan pre-

course sekaligus kunjungan ke lnternational Jewelry Exhibition 2016 pada tanggal 

26-28 Oktober 2016 di Surabaya yang akan dilanjutkan dengan short course 

(Griffith University, Februari 2017); dan post course (Indonesia, Mei 2017).

b. Pemerintah Australia mengusulkan perubahan nama kegiatan Fashion and 

Jewellery early outcome menjadi creative collaboration yang bertujuan untuk 

mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas para pelaku usaha lndonesia 

di pasar internasional. Kegiatan ini menekankan capacity building bagi peserta 

sehingga mampu mengembangkan usahanya. Terkait dengan hal tersebut 

Ditjen PEN akan mendukung program Creative Collaboration dimaksud dalam 

bentuk coaching program dan akan merekomendasikan pengusaha atau 

desainer lndonesia yang memiliki kualitas terbaik sebagai calon peserta. 

Selain itu mengingat besarnya potensi fashion and jewellery lndonesia, Ditjen 

PEN mengusulkan dalam kerangka creative collaboration tersebut, pemerintah 

Australia dapat memberikan fasilitas  ln-store promotion sebagai selama 1 (satu) 

minggu di department store ternama dan terbesar di Australia. Dukungan tersebut 

dalam bentuk kemudahan untuk memperoleh lokasi pameran di department 

stores dimaksud. Australia memiliki pusat pelatihan khusus desain perhiasan. 

Untuk itu, lndonesia perlu mempelajari teknologi desain perhiasan yang dimiliki 

oleh Australia sebagai upaya mengembangkan desain produk perhiasan menjadi 

lebih modern. Diharapkan kombinasi desain perhiasan yang lebih modern dapat 

menggaet pangsa pasar internasional.
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Partisipasi Ditjen PEN dalam kegiatan pre Short Couse International Business 

Readiness-Jewellery Design yang diselenggarakan oleh Australia Award pada tanggal 

26-28 Oktober 2016 di Surabaya. Penyelenggaraan kegiatan pre Short Course 

International Business Readiness-Jewellry Design merupakan salah satu implementasi 

dari Early Outcomes Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IA CEPA). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Australia Awards, dengan 

skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Australia. Kegiatan 

ini diikuti oleh 28 peserta Indonesia yang dilakukan melalui seleksi terbuka secara 

on line yang terdiri dari pelaku usaha, pengrajin perhiasan, asosiasi, akademisi dan 

pemerintah. Dalam kegiatan ini, peserta diminta untuk membuat suatu proyek yang 

akan dikembangkan sehingga dapat berhasil memasuki pasar Australia. 

Kegiatan dibuka oleh First Secretary Kedutaan Australia di Jakarta yang menyampaikan 

bahwa kegiatan ini merupakan salah satu hasil kerjasama antara Pemerintah Australia 

dengan Kementerian Perdagangan dalam kerangka IA CEPA. Kegiatan ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai sarana berdiskusi untuk saling bertukar informasi mengenai 

perkembangan perhiasan di seluruh dunia. Selanjutnya, sambutan oleh perwakilan 

Dit. Pengembangan Produk Ekspor Ditjen PEN yang mengharapkan agar seluruh 

peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sekaligus menjaring 

network yang luas dengan pengusaha Australia. 

Narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari tenaga ahli Universitas Griffith 

Australia yang menyampaikan paparannya sebagai berikut :

a. Elizabeth Shaw, Jewelry Design Expert from Griffith University, menyampaikan 

presentasi “The Jewellery Industry in Australia and Globally: An Overview”. Dalam 

paparannya, beliau menyampaikan bahwa perkembangan trend perhiasan di 

dunia mengalami perubahan dengan cepat dan dinamis sehingga mempengaruhi 

produk yang dihasilkan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada proses 

produksi dengan penggunaan mesin-mesin berteknologi terbaru. Selain itu, dari 

sisi pemasaran juga sudah mengalami banyak perubahan dengan munculnya 

online marketing untuk mencapai konsumen yang aktif. Presentasi di hari 

kedua adalah “Innovation in Jewellery Design for International Markets”. Dalam 

paparannya menyampaikan bahwa di era saat ini inovasi merupakan dasar utama 

dalam pengembangan produk dan peningkatan daya saing sehingga produknya 

memiliki keunikan tersendiri dan mampu bertahan di pasar global. Terkait 

dengan desain perhiasan, disampaikan bahwa desain perhiasan lndonesia jauh 

lebih variatif dari pada desain Australia, termasuk bahan bakunya.

b. Dr Ben Mullen, Management Expert from Griffith University menyampaikan 

presentasi “Australian Economy, Culture and Society: Comparison with Indonesia”. 

Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa kondisi antara kedua negara 

tidak terlalu jauh berbeda. Australia merupakan negara bebas dan hampir 90% 

penduduknya berasal dari berbagai kewarganegaraan, sehingga di Australia, 

trend pasar yang tercipta adalah trend internasional, dimana tidak ada desain 

khusus yang diminati, hampir semua desain memiliki pangsa pasar. Hal utama 

yang dipertimbangkan adalah penggunaan bahan baku yang memenuhi standar 

internasional dan kenyamanan saat penggunaannya. Pada pertemuan hari 

Partisipasi Pada 

Kegiatan Pre Short 

Course Australia 

Awards International 

Business Readiness-

Jewellery Design 
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kedua, Ben Mulen menyampaikan agar para pelaku usaha harus dapat membuat 

Marketing Plan dari usahanya sebagai salah satu sarana untuk mengetahui pasar 

yang akan dituju. Konsep marketing plan tersebut akan dijadikan sebagai tugas 

akhir para peserta sehingga dapat melakukan analisis secara lengkap untuk 

memasarkan produknya.

c. Ratna Anggarwati Sudibyo, Ketua Kadin Komite Kerjasama UKM, menyampaikan 

bahwa KADIN Indonesia dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha Indonesia 

untuk mengembangkan usahanya, baik dari sisi peningkatan kapasitas SDM, 

promosi melalui pameran, pertemuan bisnis, serta pembiayaan. Untuk dapat 

memanfaatkan fasilitas tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat menjadi 

anggota KADIN dan melengkapi perusahaannya dengan ijin badan usaha.

Selain mendapatkan pelatihan dari kedua narasumber dari Universitas Griffith, para 

peserta juga diminta untuk melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

i. Menyusun pesan singkat yang ingin disampaikan atas produk yang dihasilkan 

sekaligus menyampaikan pesan tersebut kepada konsumen. Hal ini bertujuan 

untuk melatih pemahaman peserta atas produk yang dimiliki serta memberikan 

gambaran mengenai cara penyampaian pesan tersebut sehingga informasinya 

dapat diterima dengan baik oleh konsumen.

ii. Presentasi dari masing-masing peserta untuk menjelaskan mengenai konsep 

proyek yang akan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017. Sebagian besar 

peserta mengharapkan agar dalam kegiatan ini dapat memperoleh informasi 

mengenai trend pasar perhiasan di Australia, dukungan atas teknologi desain 

terbaru, teknik pembuatan perhiasan yang baik, dari sisi dan teknik-teknik 

pemasaran secara online.  Selain itu,  peserta juga mengharapkan adanya 

kolaborasi antara pengrajin Austraria dengan Indonesia untuk membuat suatu 

produk yang memadukan dua budaya.

iii. Kunjungan ke Surabaya Jewellery Fair 2016 yang bertujuan untuk melakukan 

pengamatan mengenai partisipasi pelaku usaha dalam pameran internasional. 

Dalam kunjungan tersebut terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari 

perusahaan sebelum menjadi peserta pameran, yaitu:

a. Perusahaan harus memahami siapa pengunjung pameran, apakah tujuan 

pameran untuk mendapatkan inquiries atau melakukan penjualan retail. 

Informasi tersebut penting karena akan mempengaruhi perusahaan dalam 

menampilkan dan memasarkan produknya, terutama karena produk yang 

dijual menggunakan bahan baku yang sama dengan peserta lainnya;

b. Khusus untuk produk perhiasan, akan lebih menarik apabila produk tidak 

hanya dipajang di patung atau etalase, hendaknya konsumen diberikan 

kesempatan untuk dapat menyentuh dan menggunakan perhiasan tersebut 

untuk mengetahui kenyamanan atas produk yang dijual. Hal tersebut 

penting, karena perhiasan yang menggunakan material batu cenderung 

memiliki berat yang berbeda-beda.

c. Perusahaan juga harus memperhatikan persediaan materi promosi (kartu 

nama, brosur, video mengenai proses pembuatan perhiasan, dll).
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iv. Pada kesempatan tersebut, peserta Ditjen PEN menyampaikan beberapa usulan 

kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan di tahun 2017, antara lain:

a. Pengiriman tenaga ahli dari Universitas Griffith sebagai narasumber dalam 

workshop pengembangan desain perhiasan yang akan diselenggarakan di 

Indonesia Design Development Centre (IDDC), Jakarta.

b. Pengusulan desain perhiasan sebagai salah satu kurikulum baru di Balai 

Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia.

c. Penyelenggaraan FGD mengenai pengembangan perhiasan handmade 

Indonesia dan solusinya untuk dapat bertahan di pasar internasional.

d. Pemuatan profil peserta sebagai data base dalam website Ditjen PEN.

e. Penyebarluasan informasi mengenai peluang pasar dan regulasi pasar 

Australia kepada pelaku usaha di bidang perhiasan.

1.3.1. Kegiatan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 

menyelenggarakan pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-31 Tahun 2016 pada 

tanggal 12-16 Oktober 2016 bertempat di Jakarta International Expo (JIExpo) 

Kemayoran yang mengusung tema “Indonesia: Source of Natural & Creative Products”. 

Penyelenggaraan TEI Ke-31 Tahun 2016 ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI pada 

hari Rabu, 12 Oktober 2016 bertempat di Hall D2 Arena JIExpo dan dihadiri oleh 

sejumlah menteri dari Kabinet Kerja, anggota lembaga tinggi negara, Duta Besar 

negara sahabat, peserta pameran, dan pembeli dari berbagai negara. Dalam rangkaian 

kegiatan pembukaan TEI 2016 juga dilakukan penyerahan Penghargaan Primaniyarta 

kepada 32 pelaku ekspor berprestasi dari 9 (sembilan) provinsi  dan penghargaan 

Primaduta kepada 60 pelaku usaha asing dari 26 negara yang merupakan jejaring 

mitra dagang Indonesia. Pada tahun ini, penyerahan penghargaan Primaniyarta dan 

penghargaan Primaduta dilakukan secara simbolis kepada 8 (delapan) pelaku usaha 

Indonesia dan 8 (delapan) kepala perwakilan RI di negara akreditasi pada pelaku 

usaha asing.

Pada penyelenggaraan tahun ini,  TEI 2016 diikuti oleh 1.100 peserta yang menempati 

areal seluas 50.000 m2 dengan berbagai jenis produk yang ditampilkan di berbagai 

hall. 

•	 Pada hall A ditampilkan berbagai produk unggulan ekspor, antara lain automotive 

and automotive component, building material, consumer goods, electronics & 

electrical appliances, footwear, household appliances, leather & leather products, 

medical equipments, paper & paper products, rubber & rubber products, textile 

& garments, toys, dan services. 

•	 Pada hall B ditampilkan produk furniture & furnishing serta produk unggulan dari 

berbagai provinsi. 

•	 Pada hall C ditampilkan produk makanan dan minuman (teh, kopi, kakao, produk 

perikanan). 

Trade Expo 

Indonesia (TEI) 

ke-31 Tahun 

2016

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia
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•	 Pada hall D1 ditampilkan produk fashion, premium handicraft, health & beauty 

products, dan premium jewelleries. Pada area Open Space ditampilkan produk 

knock down house, garden furniture, produk-produk defense industry, paviliun 

alumni pelatihan BBPPEI, dan sejumlah food truck. 

Selain kepesertaan di atas, pada TEI Tahun 2016 kembali dihadirkan beberapa 

paviliun, di antaranya:

•	 Paviliun Primaniyarta, menampilkan produk-produk dari 8 (delapan) perusahaan 

penerima penghargaan Primaniyarta 2015  kategori Eksportir Potensi Unggulan 

dan kategori Eksportir Pelopor Pasar Baru.

•	 ASEAN Pavilion, paviliun ini menjadi wadah untuk mempromosikan peluang 

perdagangan dan investasi di negara-negara anggota ASEAN;

•	 Pride of Indonesia, yang menampilkan ikon-ikon produk di setiap hall dan 

ditempatkan di pintu masuk masing-masing hall (ikon produk food and 

beverages; cosmetic and herbal; fashion and accesorries; handicraft; automotive; 

manufacturing; processing industry; green industry; services; furniture; home 

decor).  Paviliun ini berada di selasar hall A sampai dengan hall D;

•	 Paviliun Pilot Project untuk produk garam, karet alam, kelapa dan beras. 

Diharapkan kedepannya kegiatan pengembangan komoditi pilot project dapat 

memberi nilai tambah lebih serta dampak positif bagi produk ekspor Indonesia;

•	 Paviliun Trendist –Trend & Dinamic of Islamic Style dari Badan Ekonomi Kreatif 

(Bekraf) menampilkan konsep yang membawa penyegaran kepada style Islam 

dan menampilkan 3 (tiga) trend yang akan populer di tahun 2017 yaitu Archean, 

Vigilant dan Digitarian dalam produk home decoration, furnitur dan fashion yang 

ditata dalam 3 (tiga) rumah yaitu Rumah Tomohon, Rumah Bambu, dan Rumah 

Gypsum.

•	 DDS Pavilion menampilkan pelaku usaha yang berasal dari berbagai daerah yang 

telah menerima program pendampingan desainer oleh Kementerian Perdagangan 

cq. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;

•	 Indonesia Design Development Center (IDDC) Pavilion menampilkan berbagai 

produk-produk kreatif karya sejumlah desainer. Paviliun ini mengangkat tema 

“green design”, dimana konsep perancangan, proses penciptaan hingga hasil 

produk akhir diharapkan dapat memperhatikan dampak terhadap kelestarian 

lingkungan.

Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2016, tercatat sebanyak 15.567 pengunjung 

yang berasal dari 125 negara hadir di arena pameran. Pengunjung mancanegara 

dengan jumlah terbesar antara lain berasal dari negara Malaysia, Saudi Arabia, India, 

Jepang, dan Singapura. Pada penyelenggaraan TEI 2016 sampai dengan tanggal 21 

Oktober 2016, berhasil mencapai total transaksi prospektif sebesar USD 1,02 miliar 

yang terdiri dari transaksi produk sebesar USD 873,38 juta; transaksi jasa USD 48,23 

juta; dan transaksi investasi sebesar USD 100 juta. Adapun 10 (sepuluh) negara  

dengan nilai transaksi prospektif terbesar adalah sebagai berikut:

•	 India, sebesar USD 109,39 juta (13,32%), 

•	 Malaysia sebesar USD 94,34 juta (11,49%), 

•	 Mesir sebesar USD 53,16 juta (6,47%), 
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•	 Swiss sebesar USD 45,36 juta (5,52%), 

•	 Jepang sebesar USD 39,28 juta (4,78%), 

•	 Perancis sebesar USD 34,29 juta (4,18%), 

•	 Australia sebesar USD 33,32 juta (4,06%), 

•	 Taiwan sebesar USD 32,47 juta (3,95%), 

•	 Korea Selatan sebesar USD 25,16 juta (3,06%), dan 

•	 Amerika Serikat sebesar USD 21,15 juta (2,58%). 

Sementara itu, 10 (sepuluh) produk yang paling diminati pengunjung TEI 2016 

adalah:

•	 furnitur sebesar USD 144,32 juta (17,58%), 

•	 makanan olahan sebesar USD 100,89 juta (12,29%), 

•	 rempah-rempah  sebesar USD 62,63 juta (7,63%),    

•	 minyak atsiri sebesar USD 48,97 juta (5,96%), 

•	 building material sebesar USD 48,40 juta (5,89%), 

•	 produk pertanian sebesar USD 37,11 juta (4,52%), 

•	 perikanan sebesar USD 36,02 juta (4,39%), 

•	 kopi sebesar USD 35,07 juta (4,27%), 

•	 alas kaki sebesar USD 32,92 juta (4,01%), dan 

•	 komponen otomotif sebesar USD 30,21 juta (3,68%).

Selain kegiatan pameran, pada TEI 2016 juga dilaksanakan kegiatan Business 

Matching. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan antara visitor 

dan eksibitor TEI guna penjajakan peluang kerja sama. Sebanyak 43 (empat puluh 

tiga) negara memanfaatkan kegiatan ini dan terkumpul transaksi prospektif mencapai 

USD 4,98 juta. Produk-produk yang diminati pada saat Business Matching antara 

lain produk pertanian, makanan dan minuman, building material, produk tekstil, 

serta furnitur. Pada penyelenggaraan TEI 2016, untuk pertama kalinya dilaksanakan 

kegiatan Misi Dagang Antar Daerah tanggal 15 Oktober 2016. Kegiatan ini merupakan 

upaya meningkatkan hubungan kerja sama antar daerah sebagai implementasi 

keseimbangan sektor perdagangan dengan perolehan transaksi sebesar 661,06 

miliar rupiah atau setara dengan USD 52,24 juta. 

Selama penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2016 juga telah dilaksanakan kegiatan 

penandatanganan 40 kesepakatan dagang antara eksportir Indonesia dan importir/

buyers dari 17 negara, yaitu Kanada, AS, Spanyol, Belgia, Rusia, Swiss, Hungaria, 

Australia, Thailand, Malaysia, Singapura, India, Taiwan, Nigeria, Afrika Selatan, Mesir, 

dan Bahrain dengan total nilai sebesar USD 207,96 juta. Penandatanganan kerja 

sama tersebut disaksikan oleh Menteri Perdagangan RI dan Direktur Jenderal PEN. 

Kesepakatan-kesepakatan dagang berupa  Memorandum of Understanding, Letter 

of Intent, dan Single Purchase Statement. Furnitur dan Makanan Olahan menjadi 

produk yang paling banyak dilakukan penandatanganan kerja sama. Selain itu 

terdapat produk lainnya seperti kopi, teh, produk farmasi, produk herbal, batu bara, 

semen dan lain lain. Kesepakatan bisnis tidak hanya mencakup kesepakatan ekspor 

produk  saja namun juga terwujud kesepakatan bisnis di bidang jasa dengan adanya 

permintaan pekerja terampil (skilled workers) dari Australia.
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Dalam upaya meningkatkan kerja sama dagang antara pelaku usaha Indonesia 

dengan mitranya di negara lain, pada penyelenggaraan TEI juga difasilitasi sejumlah 

pertemuan antara asosiasi pelaku usaha Indonesia maupun instansi terkait 

(Kementerian Perindustrian, BKPM, BNP2TKI, KADIN, dan GAPMMI) dengan delegasi 

misi dagang dari berbagai negara. 

Terkait dengan pelayanan visitors/buyers, salah satu bentuk hospitality yang diberikan 

oleh Kementerian Perdagangan adalah penyambutan di Terminal Kedatangan 

Internasional (Terminal 2 & 3) dan pengantaran ke 5 (lima) official hotels, yaitu: Hotel 

Borobudur, Hotel Aryaduta, Hotel Aston Marina, Hotel Golden Boutique, dan Hotel 

Discovery Ancol.

Kegiatan penanganan visitors/buyers TEI 2016 di Bandara Soekarno Hatta, melibatkan 

berbagai  instansi/kementerian yang ada di lingkungan Bandara Soekarno Hatta yang 

terdiri dari Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta, Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

Bandara Soekarno Hatta, Dit. Keamanan Diplomatik Kemlu, Dit. Konsuler Kemlu, 

Ditjen. Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, Kantor Imigrasi Bandara Soetta, PT. Angkasa 

Pura II Cabang Bandara Soekarno Hatta, dan Polresta Bandara Soekarno Hatta. 

Pelaksanaan penanganan visitors/buyers TEI 2016 dilaksanakan mulai H-2 yaitu pada 

tanggal 10 Oktober 2016 dan berakhir pada H+4 yaitu pada tanggal 16 Oktober 

2016. Adapun lokasi penyambutan visitors/buyers dipusatkan di Terminal 2 area D 

(Delta) dan E (Echo), serta Terminal 3 Ultimate, pada setiap titik pintu kedatangan 

ditempatkan Welcome Desk (WD). Berdasarkan rekapitulasi penjemputan visitors/

buyers yang dilakukan, tercatat sebanyak 949 visitors/buyers yang ditangani.

Terkait dengan pelayanan akomodasi, Kementerian Perdagangan menyediakan 

sebanyak 1000 (seribu) kamar, dengan alokasi Hotel Borobudur (450 kamar); 

Discovery Ancol (200 kamar);  Arya Duta (100 kamar); Aston Marina Ancol (125 kamar), 

dan Golden Boutique (125 kamar). Kamar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

akomodasi visitors TEI 2016 yang telah direkomendasikan oleh Perwakilan RI di 

negara akreditasi. Fasilitas yang diberikan adalah akomodasi selama 3 (tiga) hari 2 

(dua) malam (room only dan Daily Breakfast, Free room Internet, termasuk Service & 

Tax) dengan penentuan waktu check in tanggal 11 Oktober dan check out tanggal 13 

Oktober 2016. Selama pelaksanaan kegiatan, jumlah penggunaan okupansi official 

hotel mencapai 90,2%. Sebanyak 902 (sembilan ratus dua) kamar dari 1000 (seribu) 

kamar digunakan oleh visitors secara share room dari 93 perwakilan RI di luar negeri. 

Selain kegiatan pameran, pada TEI 2016 juga diselenggarakan kegiatan Trade, 

Tourism and Investment (TTI) Forum dengan tema “Strengthening the Competitiveness 

of Natural & Creative Products”. TTI Forum 2016 terdiri dari kegiatan TTI Seminar, 

Regional Discussion, One on One Meeting, Business Counseling, dan Talk Show.

•	 TTI Seminar dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2016, dihadiri 

peserta sebanyak 677 orang yang berasal dari pelaku usaha, eksportir dan calon 

eksportir, investor dalam dan luar negeri, calon investor, perwakilan RI di Luar 

Negeri, perwakilan luar negeri di Indonesia, dan para Kepala BKPMD. Pada TTI 

Seminar tersebut, Kedutaan Besar negara sahabat di Indonesia yang hadir, antara 
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lain Swiss, RRT, Austria, Kuwait, Turki, Kamerun, Amerika Serikat, Ethiopia, dan 

Australia. Sedangkan perwakilan Indonesia di luar negeri yang hadir adalah dari 

Singapura, Vancouver, Berlin, Copenhagen, Osaka, Ottawa, Madrid, Los Angeles, 

Santiago, Manila, Johanesburg, Milan, Dubai, Kairo, Hamburg, Lagos, Chicago, 

KBRI Kuala Lumpur, KBRI Baghdad, KBRI Lima, KBRI Riyadh, KBRI Canberra, KBRI 

London, KBRI Paris, KBRI Brussels, KBRI Hanoi, KJRI Penang, KJRI Melbourne, KJRI 

Houston, KJRI Mumbai, KJRI Osaka dan perwakilan BKPM di luar negeri (Indonesia 

Investment Promotion Center).

TTI Seminar diselenggarakan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM). Pembicara pada TTI Seminar adalah Kepala BKPM, Thomas Lembong; 

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian 

Pariwisata, Dadang Rizki Ratman; Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan 

Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady; dan 

Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan P. Roeslani. Bertindak sebagai pemandu 

acara pada Seminar tersebut adalah Leonard Samosir, presenter dari Metro TV.

•	 Kegiatan Regional Discussion dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2016, 

pukul 13.00 - 18.00 WIB bertujuan memberikan informasi mengenai peluang, 

tantangan dan upaya penerobosan pasar di luar negeri, khususnya untuk sektor 

tertentu kepada dunia usaha dan eksportir. Pembicara pada Regional Discussion 

ini berjumlah 27 (dua puluh tujuh) yang merupakan importir sukses atau Trade 

Promotion Offices dari negara akreditasi, Duta Besar dan Atase Perdagangan. 

•	 Kegiatan Business Counseling dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2016, 

dari pukul 09.00-11.30 WIB. Business Counseling atau klinik bisnis merupakan 

kegiatan konsultasi yang diberikan oleh para Atase Perdagangan, Kepala 

Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) dan Konsuldag RI di luar negeri kepada para peserta yang sebagian besar 

adalah pelaku usaha, calon eksportir dan eksportir. Dalam kegiatan Business 

Counseling ini para Atase Perdagangan dan Kepala ITPC dari berbagai wilayah 

negara akreditasi memberikan konsultasi kepada pengusaha/UKM. 

•	 Rangkaian lainnya adalah Kegiatan Talk Show dilaksanakan pada tanggal 14 - 

15 Oktober 2016, dimulai pukul 09.00 – 15.45 WIB dan bertempat di Hall A 

Jakarta International Expo. Kegiatan Talk Show ini bertujuan agar masing-masing 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dapat menyampaikan 

kebijakan, strategi, peluang dan tantangan yang dihadapi kepada para peserta 

Talk Show secara langsung. Kegiatan Talk Show dibagi menjadi 4 (empat) sesi 

sebagai berikut:

a. Pembicara pada sesi pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang 

diwakili oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 

Nilanto Perbowo dan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Hadi 

Basalamah. Pada sesi ini, yang bertindak sebagai moderator adalah Staf Ahli 

Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa.

b. Pada sesi kedua pembicara adalah Kepala Badan Pengembangan dan 

Penelitian Industri Kementerian Perindustrian, Haris Munandar dan Ketua 

Komite Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Handito Hadijuwono. Pada 

sesi ini, yang bertindak sebagai moderator adalah Kepala Badan Pengkajian 



26

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode Oktober 2016

dan Pengembangan Perdagangan.

c. Pada sesi ketiga pembicara adalah Menteri Pertanian yang diwakili oleh 

Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementerian 

Pertanian, Mat Syukur dengan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Moch Ardi 

Prasetiawan. Pada sesi ini, yang bertindak sebagai moderator adalah Staf 

Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar. 

d. Pada sesi keempat pembicara adalah dari Badan Ekonomi Kreatif yang 

diwakili oleh Deputi Akses Permodalan, Fadjar Utomo.  Pada sesi ini, yang 

bertindak sebagai moderator adalah Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Perdagangan 

berpartisipasi pada Pameran Potensi Daerah di Pantai Pulau Datok, Kab. Kayong 

Utara, Kalimantan Barat tanggal 12 - 15 Oktober 2016.  Pameran Potensi Daerah Sail 

Karimata 2016 merupakan penyelenggaraan yang ke-8 dari rangkaian kegiatan Sail 

lndonesia. Pameran ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dewan  Kelautan  lndonesia 

pada 12 Oktober 2016  dengan disaksikan oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Bupati Kayong Utara, Bupati Sambas, DPRD  

Kab. Kayong Utara dan Kementerian Lembaga Pusat dan daerah lainnya yang terlibat. 

Produk yang dipamerkan dalam pameran antara lain berbagai makanan olahan khas 

Kalimantan, kerajinan tenun, aksesoris, perhiasan, produk berbahan kulit, tas rotan, 

pakaian, alas kaki, produk fashion, dan juga layanan perbankan yang ditawarkan 

oleh beberapa Bank Nasional dan daerah antara lain Bank lndonesia, Bank Mandiri, 

Bank BNI, dan Bank Kalbar. 

Pameran Potensi Daerah Sail Karimata 2016 diisi dengan berbagai rangkaian acara, 

antara lain Pembukaan pameran pada 12 Oktober 2016, panggung hiburan dari 

booth PLN cabang Ketapang, kuis berhadiah dari BKSDA Kalimantan Barat, kuis 

berhadiah dari BEKRAF, food tasting dari booth Kab. Sambas dan Kab. Sanggau, 

penampilan putri pariwisata pada booth Kab. Sintang, penampilan baju adat dari 

booth Kota Singkawang, Kab. Sanggau, Kab, Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Kubu 

Raya, dan Kab. Kapuas Hulu, serta diakhiri dengan penutupan pameran pada tanggal 

15 Oktober 2016.

Paviliun Kemendag terletak di Hall A dengan luas space 90 m2 yang dibagi menjadi 

booth lnformasi yang diisi dari Ditjen PEN, serta 8 booth untuk peserta pameran 

yang difasilitasi oleh Ditjen PEN.  Selain itu, pameran ini diikuti oleh Kementerian 

dan Lembaga berjumlah 36 booth, Pemerintah Daerah berjumlah 54 booth beserta 

Perusahaan Swasta dan BUMN berjumlah 37 booth. Pameran ini menggunakan tenda 

dengan ukuran 20 x 105 m² yang dibagi menjadi 2 Blok; yaitu Blok A dan Blok B yang 

diisi sejumlah total 120 stan. Perusahaan yang berpartisipasi pada paviliun Kemendag 

yaitu: Datik Batik Collection (batik), Hanung Craft (tas, dompet, cushion dari bahan 

tenun), Rudy Natural (accessories, fashion, slipper, pajangan), Style Leather Collection 

(jaket kulit, tas kulit, dan aksesoris kulit), Himpunan Pelaku Usaha Kecil Menengah 

(HIMPU) Kota Pontianak (makanan olahan, kemeja batik pontianak, aksesoris, dan 

Pameran Potensi 

Daerah Sail 

Karimata 12-15 

Oktober 2016 

di Pantai Pualu 

Datok, Kab. 

Kayong Utara, 

Kalimantan Barat 
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kerajinan sulam), Sahidah Songket (tenun dari Kab. Sambas), Asri Craft & Accessories 

(kerajinan kayu dan aksesoris), dan Mutiara Lombok (perhiasan mutiara). Area 

pameran juga dikunjungi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Turut hadir 

pejabat pemerintah untuk berkunjung ke area pameran antara lain Bupati Kayong 

Utara, Bupati Kab. Sambas, pejabat Kemenko Maritim, dan anggota DPRD Kab. 

Kayong Utara. 

Di penghujung pelaksanaan pameran diberikan penghargaan kepada peserta dengan 

stand terbaik. Adapun penerima penghargaan adalah sebagai berikut: Stand Terbaik 

I diperoleh Kota Singkawang, Stand Terbaik ll diperoleh Kab. Kayong Utara, Stand 

Terbaik lll diperoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Stand Favorit diperoleh 

Pemprov Kalimantan Barat. Kriteria penilaian Stand Terbaik didasarkan pada desain 

stand, materi edukasi yang informatif, display produk, pelayanan petugas stand, 

dan media promosi yang digunakan. Sebagai informasi, paviliun Kementerian 

Perdagangan tidak dimasukkan dalam penilaian peserta stand terbaik dikarenakan 

terlibat sebagai tim juri dalam menentukan pemenang stand terbaik. 

Selama 5 (lima) hari pelaksanaan pameran, Paviliun Kementerian Perdagangan 

dikunjungi buyer lokal maupun internasional dengan catatan transaksi dagang 

mencapai Rp. 95.834.000 dengan inquiry mencapai 95 buah. Disamping transaksi 

dagang yang terjadi, ada beberapa inquiry yang harus ditindaklanjuti agar 

memungkinkan untuk terjadi transaksi terutama untuk produk tenun dari Sahidah 

Songket dan produk kulit dari Style Leather Collection. Berikut adalah rincian transaksi 

pada Pameran Potensi Daerah Sail Selat Karimata 2016:

Dibandingkan  dengan  transaksi pelaksanaan Sail lndonesia sebelumnya, yaitu 

Sail Raja Ampat yang mencatatkan nilai transaksi senilai Rp. 148.085.000 dan Sail 

Tomini Rp. 187.221.750, nilai transaksi pada Sail  Selat Karimata ini mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan adanya blokade sterilisasi untuk kunjungan Presiden 

RI. Pemblokiran akses masuk area Sail Selat Karimata 2016 dilaksanakan pada hari 

kedua dan ketiga pameran sehingga berdampak sangat besar terhadap jumlah 

pengunjung dan perolehan nilai transaksi dagang. Diantara produk yang ditawarkan 

oleh peserta paviliun Kemendag, Beberapa produk banyak diminati oleh pembeli 

yaitu wood accessories, aksesoris kulit, batik, kain tenun songket, yang memiliki 

prospek yang cukup baik sebagai produk unggulan dalam negeri. 
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Pelayanan informasi yang diberikan oleh Customer Service Centre (CSC) terdiri 

dari permintaan hubungan dagang (trade inquiry), layanan pembeli luar negeri 

(business matching) dan konsultasi bisnis. Pelayanan permintaan hubungan dagang 

(trade inquiry) dan business matching mencakup layanan hubungan dagang yang 

diterima baik secara langsung maupun melalui Atase Perdagangan atau ITPC, kantor 

Kedutaan Besar negara asing dan permintaan dari pembeli secara individu serta 

layanan Konsultasi Bisnis kepada eksportir yang mengunjungi langsung CSC. Seluruh 

pelayanan tersebut telah dilakukan pada bulan Oktober 2016, dengan rincian sebagai 

berikut:

1.   Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada 

bulan Oktober 2016 berjumlah 53 (lima puluh tiga) permintaan melalui CSC, 

diantaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 16 (enam 

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

berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) permintaan. Diantara e-mail/brafaks tersebut, 

sebanyak 20 (dua puluh) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 17 

(tujuh belas) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan 

dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 12 (dua 

belas) negara, yaitu: Australia, Kanada, Chili, RRT, Mesir, Hongkong, India, 

Meksiko, Papua Nugini, Rumania, Korea Selatan, serta Inggris.

Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk mendapatkan kontak 

dengan produsen/eksportir Indonesia dalam rangka mengimpor produk-produk 

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

pembeli dari mancanegara adalah agriculture product, machinery, paper & paper 

product, chemicals, energy and fuel, pharmaceutical and herbs, spices, wood 

product. 

Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri berasal dari kalangan eksportir 

Indonesia yang membutuhkan informasi  importir/buyer luar negeri dalam rangka 

mempromosikan produk dan juga melakukan konsultasi bisnis, di samping itu 

juga telah diberikan informasi mengenai cara menjadi anggota Membership 

Service di CSC. 

2.   Pengunjung Customer Service Centre (CSC)

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Oktober 2016 sebanyak 16 (enam belas) 

pengunjung dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 

konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis, dengan rincian  sebagai berikut:

A. Layanan Konsultasi Bisnis   

Jumlah pengunjung CSC yang memerlukan informasi ekspor pada bulan 

Oktober 2016 sebanyak 16 (enam belas) perusahaan. Pengunjung CSC 

membutuhkan informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk dapat 

berpartisipasi di ruang CSC Kementerian Perdagangan, serta informasi 

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

sebagian pengunjung juga ingin mengetahui informasi tentang Membership 

Services.

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor

Pelayanan 

Customer Service 

Centre 
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B. Business Matching

Menindaklanjuti pertemuan bisnis buyer asal Saudi Arabia, Batterjee Group, 

setelah Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 berakhir, dilakukan pertemuan 

bisnis antara perusahaan asal Saudi Arabia tersebut dengan 5 (lima) 

perusahaan Indonesia, yaitu:

a. PT.Pembangunan Jaya Ancol

b. PT.Inter Aneka Lestari

c. PT.Kino Indonesia

d. PT. Orang Tua Group dan

e. Bio Farma

Sedangkan untuk buyer asal Hongkong, difasilitiasi untuk bertemu dengan 

3 (tiga) perusahaan, yakni: 

a. PT.Indo Porcelain

b. PT. Nuansa Porselen Indonesia

c. PT.Presindo Central

C. Permanent Trade Display (PTD)

Pada periode Oktober 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 Oktober 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 9 (sembilan) angkatan pelatihan 

di mana 5 (lima) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta sedangkan sisanya 

dilaksanakan di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 243 orang dengan 

rincian sebagai berikut:

a. “Prosedur Ekspor” di  Jakarta, 4 - 6 Oktober 2016. Pelatihan ini diikuti oleh 27 

orang peserta.

b. “Teknik Promosi Produk Ekspor Kelas A” di Jakarta, 7, 8 dan 10 Oktober 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Sekretariat 

Ditjen PEN dan diikuti oleh 34 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM 

yang akan mengikuti pameran Trade Expo Indonesia Tahun 2016.

c. “Teknik Promosi Produk Ekspor Kelas B” di Jakarta, 7, 8 dan 10 Oktober 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Sekretariat 

Ditjen PEN dan diikuti oleh 34 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM 

yang akan mengikuti pameran Trade Expo Indonesia Tahun 2016.

d. “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” di Jakarta, 25 - 27 Oktober 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Akademi Pimpinan 

Perusahaan (APP) Jakarta dan diikuti oleh 43 orang peserta yang terdiri atas para 

mahasiswa/i di APP Jakarta.

e. “Akses dan Survey Pasar Ekspor Melalui Internet” di Jakarta, 25- 27 Oktober 2016. 

Pelatihan ini diikuti oleh 18 orang peserta.

f. “Refreshment Training of Exporters (TOX)” di Surabaya, 25 - 27 Oktober 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan P3E Surabaya 

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

berdomisili di Surabaya dan kota-kota sekitarnya.

g. “Prosedur Ekspor” di Manado, 25 - 27 Oktober 2016. Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi Sulawesi Utara dan 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM yang berdomisili 

di Manado dan kota-kota sekitarnya.

h. “Display Produk Pameran untuk Ekspor” di Tangerang, 26 - 27 Oktober 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag 

Kabupaten Tangerang dan diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri atas para 

pelaku UKM yang berdomisili di Kabupaten Tangerang.

i. “Prosedur Ekspor” di Surakarta, 4 - 6 Oktober 2016. Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara PPEI dengan PT. Telkom Indonesia dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan PT. Telkom Indonesia 

yang berdomisili di Surakarta.

Hingga akhir Bulan Oktober 2016 PPEI telah berhasil merealisasikan 100 angkatan 

pelatihan (atau sebesar 82% dari target) dengan jumlah peserta sebanyak 2.817 

orang (atau sebesar 78% dari target).

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Penyelenggaraan 

Program 

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

dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan untuk memperluas dampak 

positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPPEI. Beberapa 

kegiatan kerjasama yang telah dijalankan oleh PPEI selama bulan Oktober 2016 

antara lain:

a. Pada tanggal 7 Oktober 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Riau guna membahas 

rencana kerjasama pelatihan antara kedua instansi untuk tahun anggaran 2017.

b. Pada tanggal 7 Oktober 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan Politeknik Negeri Jakarta guna membahas rencana 

kerjasama pelatihan antara kedua instansi untuk tahun anggaran 2017.

c. Pada tanggal 17 dan 24 Oktober 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI 

menghadiri pertemuan guna membahas program kerjasama antara PPEI dengan 

Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Canada.

d. Pada tanggal 19 Oktober 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

rapat yang diadakan oleh Ditjen. PEN guna membahas rencana kerjasama antara 

Kementerian Perdagangan RI dengan Korea International Trade Association 

(KITA).

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 

selama bulan Oktober 2016 Tim Manajemen BBPPEI telah melakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 21 Oktober 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

penyusunan makalah untuk materi “Identifikasi Potensi Internal” dengan 

menghadirkan Sdr. Calex Supriyatno (praktisi) dan Sdr. Zainal Abidin (praktisi) 

sebagai narasumber.

b. Pada tanggal 25 Oktober 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan makalah standar untuk materi “Mencari Pembeli” dengan 

menghadirkan Sdr. Rachmat S. Marpaung (praktisi) dan Sdr. Hindra Soeparjanto 

(praktisi) sebagai narasumber.

c. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat presentasi 

calon fasilitator baru atas nama Sdr. Syahnan Phalipi (praktisi) yang membawakan 

materi “Kontrak Dagang” dan Sdri. Indri Indrawan (praktisi) yang membawakan 

materi “Kualitas dan Standar Produk Pangan untuk Ekspor”. Dari hasil evaluasi 

disepakati bahwa keduanya memenuhi persyaratan menjadi fasilitator PPEI untuk 

materi yang telah mereka presentasikan.

Promosi dan 

Kerjasama

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Silabus 
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Dirjen PEN Arlinda didampingi Sekretaris DJPEN 

Ari Satria dan Direktur Pengembangan Pasar 

dan Informasi Ekspor Tuti Prahastuti menerima 

kunjungan kerja Direktur Pelaksana V Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Bonifacius 

Prasetyo. Pertemuan dalam rangka mensinergikan 

program Ditjen PEN-LPEI khususnya melalui 

fasilitas pembiayaan ekspor dan pendampingan 

bagi para pelaku usaha terutama dari kalangan 

UKM.

Jakarta, 4 Oktober 2016

Dirjen PEN Arlinda didampingi Direktur P2IE 

Tuti Prahastuti, dan Direktur P2C Merry Maryati 

menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD 

Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh 

Ketua Komisi II Antonius, Wakil Ketua Komisi II 

Muchtar Rasyid, Sekretaris Komisi II H. Djunaidi 

H.Thalib, serta anggota komisi II.

AGENDA KEGIATAN DIRJEN PEN

Dirjen PEN Arlinda didampingi Direktur P2IE Tuti 

Prahastuti, Direktur P2C Merry Maryati, serta 

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia Iriana Trimurty Ryacudu 

menerima kunjungan kerja Disperindag Provinsi 

Jawa Timur yang diwakilkan oleh Kepala 

Disperindag Jatim M Ardi Prasetyawan, Eka Setya, 

Moh. Anwar, dan Drajat Irawan.

Jakarta, 5 Oktober 2016

Dirjen PEN Arlinda didampingi Direktur P2C 

Merry Maryati menerima courtessy call Duta 

Besar Jamaica untuk Jepang Ricardo Allicock yang 

didampingi oleh Konsul Kehormatan Jamaica dan 

Macedonia di Jakarta Soy Pardede.
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Jakarta, 5 Oktober 2016

Koordinasi TTI Forum di TEI 2016, Dirjen PEN Arlinda 

didampingi Sekretaris DJPEN Ari Satria, Direktur P2E 

Sulistyawati, Direktur P2IE Tuti Prahastuti, Direktur 

P2C Merry Maryati, Kepala BBPPEI Iriana Trimurty 

Ryacudu, melakukan pertemuan dengan BKPM yang 

diwakili Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal 

Himawan Hariyoga.

Jakarta, 6 Oktober 2016

Dirjen PEN Arlinda menghadiri Opening Ceremony 

The 13th China-ASEAN Expo (CAEXPO) and China-

ASEAN Business and Investment Summit. Acara 

diawali dengan kata sambutan para Pejabat Negara 

RRT dan para Menteri Negara ASEAN. Dilanjutkan 

bersama-sama menggerakkan roda, yang dalam hal ini 

maksudnya adalah untuk mencapai pembangunan dan 

kesejahteraan bersama.

Jakarta, 10 Oktober 2016

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan 

Sekjen Kemendag Srie Agustina bersama Dirjen 

PEN Arlinda yang didampingi Sekretaris DJPEN Ari 

Satria, Direktur P2IE Tuti Prahastuti, dan Direktur 

P2C Merry Maryati, melakukan persiapan gladi 

bersih dalam mempersiapkan Opening Trade Expo 

Indonesia (TEI) yang akan dilaksanakan pada 12 

Oktober 2016

Dirjen PEN Arlinda didampingi oleh Direktur 

Pengembangan Informasi Ekspor Tuti Prahastuti 

membuka Forum Promosi Produk Indonesia 

melalui Inamall yang dihadiri asosiasi dan 

para pelaku ekspor. Acara ini bertujuan untuk 

memberikan informasi peluang ekspor dan akses 

ke pasar Tiongkok melalui platform e-commerce 

yaitu Inamall. 
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Jakarta, 11 Oktober 2016

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita 

didampingi oleh Sekjen Srie Agustina serta 

Dirjen PEN Arlinda, dan Pejabat Eselon I lain di 

lingkungan Kementerian Perdagangan melakukan 

pertemuan dengan Perwakilan Perdagangan 

Republik Indonesia dan Kamar Dagang dan 

Industri Indonesia (KADIN).

Jakarta, 12 Oktober 2016

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo 

didampingi oleh Menteri Perdagangan, 

Enggartiasto Lukita, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Darmin Nasution, Wakil Gubernur 

DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat serta Direktur 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda membuka secara resmi acara Trade Expo 

Indonesia 2016 di Jakarta International Expo, 

Kemayoran.

Usai membuka TEI 2016, Presiden didampingi 

Menteri Perdagangan dan juga Dirjen 

Pengembangan Ekspor Nasional beserta rombongan 

berkesempatan meninjau arena pameran. 

Antusiasme peserta, baik sebagai exhibitor dan 

buyers tampak dari area pameran seluas 50.000 

meter persegi yang terjual habis. 

Mendag bersama Menlu, Menperin, Ketua KADIN 

serta Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional, Arlinda menyaksikan penandatanganan 

10 kontrak dagang dari program misi pembelian 

(buying mission). Penandatanganan dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan asal Kanada, Amerika 

Serikat (AS), India, Spanyol, Taiwan, Rusia, 

Australia, dan Swiss dengan perusahaan dan 

eksportir Indonesia. Total transaksi pada sesi 1 ini 

mencapai USD 97.279.511. 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda bersama Direktur Pengembangan Promosi 

dan Citra, Merry Maryati serta Sekretaris Direktorat 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Ari 

Satria menyaksikan penandatangan kontrak 

dagang dari 3 negara (Malaysia, Belgia dan Nigeria) 

yang dilaksanakan di sela-sela TEI 2016, JI-Expo 

Kemayoran.
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Jakarta, 12 Oktober 2016

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita 

menerima kunjungan Menteri Luar Negeri 

Rumania H.E. Lazar Comanescu, yang berlangsung 

di Jakarta International Expo, Kemayoran.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita 

menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Uruguay 

H.E.Rodofo Nin Novoa, yang berlangsung di Jakarta 

International Expo, Kemayoran.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 

Arlinda bersama Direktur Pengembangan Pasar 

dan Informasi Ekspor Tuti Prahastuti, Direktur 

Pengembangan Promosi dan Citra Marry Maryati 

dan Sekretaris Ditjen PEN Ari Satria menerima 

kunjungan Delegasi Jepang yang berlangsung 

di Hall D2 Ruang 107 JIExpo Kemayoran 

Jakarta. 

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita 

didampingi Dirjen PEN bersama Duta Besar 

Indonesia untuk Kerajaan Thailand Ahmad Rusdi, 

menyaksikan penandatanganan kontrak dagang 

antara PT. Adaro Indonesia dan SCG Trading 

CO.,LTD, yang berlangsung di Jakarta International 

Expo, Kemayoran. 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, Ari Satria 

menyaksikan penandatanganan perjanjian 

kerjasama antara importir dari Australia dengan 

eksportir dari Indonesia pada Buying Mission Sesi 

ke-3 di sela-sela TEI 2016, JI-

Expo Kemayoran.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, Ari Satria serta 

Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, 

Tuti Prahastuti menerima Courtesy Call Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia untuk Dubai di sela-sela 

TEI 2016, JI-Expo Kemayoran.

Jakarta, 13 Oktober 2016
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Jakarta, 13 Oktober 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, Ari Satria serta 

Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Merry 

Maryati menerima Courtesy Call Swiss Import 

Promotion Program (SIPPO) di sela-sela TEI 2016, 

JI-Expo Kemayoran.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita 

didampingi oleh Dirjen PEN pada pembukaan  

Trade, Tourism and Investment (TTI) Seminar 

pada pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 

Ke-31 yang berlangsung di Ruang Semeru 

Gedung JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (13/10). 

Seminar mengusung tema Strengthening The 

Competitiveness of Natural and Creative Products.

Jakarta, 14 Oktober 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda menjadi pembicara pada acara Indonesia 

Export Forum 2016 dengan tema “Synergy to 

Boost Export of Indonesia”, yang berlangsung di 

Jakarta International Expo, Kemayoran. 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Arlinda 

bersama Sekretaris Ditjen PEN Ari Satria menyaksikan 

penandatangan MoU kerjasama antara Direktorat 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Import 

Promotion Desk (IPD) Jerman. Penandatangan dilakukan 

oleh Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Marry 

Maryati, Direktur Pengembangan Produk Ekspor 

Sulistyawati dan Pejabat Ekonomi Kedutaan Besar Jerman 

di Jakarta, Thomas Schnur, yang berlangsung di Pavilion 

IPD JIExpo Kemayoran Jakarta.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita 

didampingi oleh Direktur Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional, Arlinda beserta rombongan 

meninjau Pameran Trade Expo Indonesia 2016 di 

Jakarta International Expo Kemayoran.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita didampingi 

Sekretaris Jenderal, Srie Agustina, Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda melakukan 

ramah tamah bersama perusahaan penerima 

Penghargaan Primaniyarta 2016.
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Jakarta, 15 Oktober 2016

Penandatanganan MoU kontrak penjualan 

kopi Indonesia antara produsen Kopi PT. Java 

Nero Indonesia dengan Java Nusa Belgium dari 

Singapura.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda menyaksikan penandatangan Nota 

Kesepahaman antara Tirta Ayu Spa (Indonesia) 

dengan Growth (Bahrain) di sela-sela TEI 2016, JI-Expo 

Kemayoran 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda didampingi oleh Direktur Pengembangan Pasar 

dan Informasi Ekspor, Tuti Prahastuti serta Kepala 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Timur, Mochamad Ardi Prasetiawan memukul gong 

sebagai tanda pembukaan acara Misi Dagang Antar 

Daerah yang berlangsung di JI-Expo Kemayoran.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Arlinda didampingi oleh Sekretaris Direktorat 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Ari Satria 

meninjau acara Lelang Kopi di sela-sela TEI 2016, 

JI-Expo Kemayoran.

Jakarta, 16 Oktober 2016 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita didampingi oleh 

Dirjen PEN Arlinda secara resmi menutup penyelenggaraan 

Trade Expo Indonesia ke-31 yang telah berlangsung sejak 

tanggal 12 - 16 Oktober 2016.

Dirjen PEN Arlinda bersama Kepala Pusat Kebijakan 

Ekonomi Makro Parjiono dan Komisaris Independen Bank 

Mandiri Aviliani menjadi narasumber pada kegiatan Focus 

Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh LPEI 

yang mengusung tema “Ekspor Sebagai Motor Penggerak 

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia” serta dimoderatori 

oleh Direktur Pelaksana V LPEI Bonifacius Prasetyo.

Jakarta, 20 Oktober 2016 
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Jakarta, 25 Oktober 2016 

Dirjen PEN Arlinda didampingi Direktur P2E sekaligus 

Plt Direktur KPE Sulistyawati, Direktur P2IE Tuti 

Prahastuti, dan Direktur P2C Merry Maryati, menerima 

audiensi Korea International Trade Association (KITA) 

yang diwakili Executive Managing Director Wonho 

Peter Choi, General Manager Kim Tae Woo, Executive 

Representative Jakarta Daniel Kweon, dan Assistant 

Manager Han Baek Kim.

Jakarta, 26 Oktober 2016 

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda 

sebagai narasumber pada kegiatan FGD Peningkatan 

Daya Saing Pengrajin Perak Indonesia di Pasar 

ASEAN yang diselenggarakan pada 26 Oktober 

2016 di Ubud, Bali oleh Perutusan Tetap Republik 

Indonesia (PTRI) ASEAN bekerjasama dengan 

Kementerian Perdagangan.

Jakarta, 27 Oktober 2016 

Dirjen PEN Arlinda bersama Deputi Bidang 

Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, 

Farah Ratna Dewi Indriyani dan ekonom Tony 

Prasetiantono hadir sebagai narasumber 

Tempo Economic Briefing dengan moderator 

Budi Setiono, Redaktur Executive Majalah 

Tempo dengan tema “Mencari Penggerak Baru 

Pertumbuhan Ekonomi 2017”.

Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X, didampingi 

Merry Maryati dan Kadisperindag DIY membuka 

Pameran Jogja Trade Expo (JTE) 2016 yang 

berlangsung tanggal 27 – 31 Oktober 2016 di 

Jogja Expo Center. JTE merupakan ajang promosi 

produk unggulan daerah serta upaya mendorong 

peningkatan ekspor nonmigas. Pada pameran kali 

ini, Ditjen PEN membawa 12 perusahaan binaan 

untuk tampil di ajang JTE yang menampilkan 

produk handicraft, kaligrafi, makanan minuman, 

kerajinan bordir, perhiasan, batu-batuan, tenun 

dan batik.
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Delegasi EFTA ingin program-program yang nantinya akan dijalankan sesuai dengan 

prioritas kedua negara, sehingga diskusi yang lebih mendalam dari kedua pihak 

dibutuhkan.

Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung 

perusahaan kopi di Takengon, Aceh pada kegiatan promosi kopi di pasar luar negeri 

agar kopi Gayo dapat menjadi salah satu produk identitas lndonesia.

Terkait dengan kerja sama dalam lingkup online promotion, KITA menawarkan 

usulan Joint Online Exhibition di website tradekorea.com dengan Ditjen PEN dalam 

bentuk platform Indonesia Special Online Trade Show dan Korea Selected Product for 

Indonesia Buyers.

3.1  Kendala, Isu dan Permasalahan

Bab III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
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3.2  Tindak Lanjut Penyelesaian

Follow-up dari kedua belah pihak mengenai WG-CCB adalah sbb:

•	 Pihak lndonesia akan menyampaikan counter draft MoU on Economic and 

Technical Cooperation paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dilakukannya 

intersessional meeting.

•	 Pihak lndonesia dan EFTA akan menghilangkan Artikel Sub-Committee pada 

consolidated draft agreement.

Ditjen PEN c.q.Dit. KPE akan terus melakukan monitoring dan follow up dari hasil 

kunjungan ke pengusaha kopi ini agar program ini dapat terus berjalan sesuai yang 

telah direncanakan. Salah satu program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 

pemberian pelatihan kepada pelaku usaha kopi di Gayo yang akan dilaksanakan pada 

bulan Januari/Februari 2017 untuk selanjutnya akan dilaksanakan business matching 

dengan importir kopi di Kanada.

Terkait dengan usulan Joint Exhibition, Ditjen PEN perlu melakukan koordinasi dengan 

Puspitra & Biro Hukum Kemendag untuk mendapatkan telaah dari sisi hukum yang 

berlaku. Ditjen PEN akan berkoordinasi dengan KADIN dan instansi terkait lainnya, 

yang dapat mengakomodir peluang dimaksud. Mengingat usulan dapat dijadikan 

salah satu sarana promosi bagi produk Indonesia. Apabila hal tersebut tidak mungkin 

dilakukan, maka Ditjen PEN akan menghubungi KADIN untuk mengakomodasi hal 

tersebut.
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Kepada Dirjen PEN
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Bab IV. PENUTUP

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

kegiatan antara lain Sosialisasi Dekranas Award di Bukittinggi – Sumatra Barat, 

Perundingan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement 

(IE-CEPA) Working Group Cooperation and Capacity Building putaran ke-11, 

Pendampingan Kegiatan Indonesia-Canada Trade and Private Sector Assistance 

(TPSA) Project, Courtesy Call Korea International Trade Association (KITA) Kepada 

Dirjen PEN, Koordinasi Dalam Rangka Perundingan Putaran ke-5 Indonesia-Australia 

Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA), Partisipasi Pada Kegiatan Pre Short 

Course Australia Awards International Business Readiness-Jewellery Design, Trade 

Expo Indonesia (TEI) ke-31 Tahun 2016, Pameran Potensi Daerah Sail Karimata 12-15 

Oktober 2016 di Pantai Pualu Datok Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Dengan demikian, sepanjang bulan Oktober 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 

Oktober 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.





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

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

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 

Jakarta 10110 

Indonesia 

Phone: (62)  021 - 23528640 

Fax: (62) 021 - 23528650

www.djpen.kemendag.go.id


