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

telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Gathering 

Muslim Fashion Festival Indonesia, Partisipasi Pada Talkshow Agrinex Expo 2016, 

Dekranas Award, Perkembangan Indonesia Design Development Center (IIDC); 

mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor yaitu 

Misi Dagang Terpadu di Oman, 30 Maret – 1 April 2016, Rencana Kegiatan Aktivasi 

Kerjasama Ditjen PEN – IPD Germany di Bidang Promosi Dagang Tahun 2016, 

Aktivasi Kerja Sama KADIN, Persiapan Kunjungan KADIN Mekah, Persiapan Rencana 

Perundingan Putaran ke-10 IE-CEPA dan Posisi Ditjen PEN Sebagai Bagian Working 

Group on Cooperation for Capacity.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Partisipasi Pada Pameran INACRAFT, Peresmian 

Kantor Baru ITPC Jeddah, Partisipasi Pada Pameran Automechanika Istambul 2016, 

Evaluasi Pelaksanaan Misi Dagang Indonesia ke Kuwait; mencakup lingkup kegiatan 

Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor melalui Pelayanan 

Customer Service Centre, Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor. 

Adapun penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan/

input maupun informasi kepada Menteri Perdagangan dan unit eselon I lainnya 

dari Ditjen PEN berkaitan dengan realisasi dan evaluasi kegiatan sepanjang bulan 

April 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 keempat 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,   Mei 2016

Plt. Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional

 

Tjahya Widayanti

KATA PENGANTAR
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Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik 

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

ekspor meliputi kegiatan antara lain: Gathering Muslim Fashion Festival Indonesia, 

Partisipasi Pada Talkshow Agrinex Expo 2016, Dekranas Award, Perkembangan 

Indonesia Design Development Center (IIDC).   

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama Bulan 

April ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Misi Dagang Terpadu 

di Oman, 30 Maret – 1 April 2016, Rencana Kegiatan Aktivasi Kerjasama Ditjen PEN 

– IPD Germany di Bidang Promosi Dagang Tahun 2016, Aktivasi Kerja Sama KADIN, 

Persiapan Kunjungan KADIN Mekah, Persiapan Rencana Perundingan Putaran ke-10 

IE-CEPA dan Posisi Ditjen PEN Sebagai Bagian Working Group on Cooperation for 

Capacity. 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan 

Indonesia pada bulan April ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Partisipasi Pada 

Pameran INACRAFT, Peresmian Kantor Baru ITPC Jeddah, Partisipasi Pada Pameran 

Automechanika Istambul 2016, Evaluasi Pelaksanaan Misi Dagang Indonesia ke 

Kuwait. 

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan April ini telah diterima sebanyak 87 (delapan puluh 

tujuh) permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer 

Service Center (CSC) sepanjang bulan April juga telah menerima kunjungan dari 27 

(dua puluh tujuh) perusahaan dari luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 

konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan April 2016 ini telah 

dilakukan berbagai kegiatan pelatihan ekspor, penjajakan kerjasama dengan instansi 

terkait dan koordinasi dalam pengembangan kurikulum dan silabus.

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

yang dihadapi antara lain Aktivasi Kerja Sama KADIN, Peresmian Kantor Baru ITPC 

Jeddah, Evaluasi Pelaksanaan Misi Dagang Indonesia ke Kuwait.

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Gathering Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) 2016 yang dilaksanakan 

pada tanggal 30 maret 2016, bertempat di ruang Garuda, Kementerian Perindustrian 

dihadiri oleh Dirjen IKM Kemenprin; Deputi Bidang Poduksi dan Memasarkan 

KUKM;  Direktur P2E Kemendag; Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko 

Perekonomian; Pimpinan Majalah Nur; Pimpinan Wardah; dan Pimpinan Elhijab 

serta para pelaku usaha fashion muslim. Kegiatan gathering MUFFEST merupakan 

pre-event dari pelaksanaan Muslim Fashion Festival Indonesia 2016, yang akan 

dilaksanakan pada 25-29 mei 2016 di Plaza Senayan dan Tenggara, Senayan. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia Fashion Chamber (IFC) dan PT. Ditali 

Cipta Kreatif, berkolaborasi dengan komunitas Hijabers Mom ini bertujuan untuk 

memperkuat ekonomi Indonesia melalui industri fesyen muslim dan menjadikan 

Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia di tahun 2020. Kegiatan MUFFEST 

2016 akan menampilkan 30 fashion show, 200 desainer dan 400 merek terbaik lokal 

maupun international dalam rangkaian kegiatan fashion show, pameran, talkshow, 

dan kompetisi. 

Kegiatan gathering ini dibuka oleh Ibu Ieus Saedah, Dirjen IKM Kemenperim, yang 

menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan MUFFEST 2016, serta upaya 

yang dilakukan untuk mengangkat fesyen muslim Indonesia ke kancah internasional. 

Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan dari panitia MUFFEST (Ibu Lis Safitri dan Ibu 

Mutiara), mengenai pelaksanaan kegiatan MUFFEST 2016 sebagai upaya sosialisasi 

dan promosi kegiatan MUFFST 2016 kepada pelaku usaha dan stakeholder terkait. 

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula talkshow, dengan narasumber antara 

lain Direktur P2E Kemendag; Direktur IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan; 

Pimpinan Majalah Nur; Pimpinan Wardah; Pimpinan Elhijab; dan Ali Charisma. Secara 

umum, pihak – pihak tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas 

penyelenggaraan MUFFEST 2016 dan bersedia untuk berkolaborasi dalam rangka 

menyukseskan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur P2E menyampaikan program – program 

Ditjen PEN yang mendukung pengembangan fashion muslim Indonesia. Hal ini 

sebagaimana tertuang dalam Roadmap Ekonomi Kreatif Fesyen, dimana salah satu 

milestone yang ingin di realisasikan adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat 

fesyen muslim dunia tahun 2020. Adapun dukungan Ditjen PEN Kemendag terhadap 

pelaksanaan MUFFEST 2016 telah disampaikan sebagaimana surat nomor 308/PEN.1/

ND/03/2016. Sementara itu, Ditjen PEN akan mendukung pelaksanaan kegiatan 

dimaksud melalui proses kurasi.

Talkshow yang mengangkat tema “Akses Pasar UMKM Pangan” ini merupakan 

salah satu rangkaian acara Agrinex Expo 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 

2 April 2016 di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Kegiatan ini dibuka dan 

dimoderatori oleh Redaktur Pelaksana Tabloid Sinar Tani dan menghadirkan empat 

orang narasumber yang terdiri dari: 

1. Bapak Ari Satria selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional; 

2. Bapak Sandiaga S. Uno selaku Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi, dan 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor

Gathering Muslim 

Fashion Festival 

Indonesia

Partisipasi Pada 

Talkshow Agrinex 

Expo 2016
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lndustri Kreatif, KADIN lndonesia; 

3. Bapak Yasid Taufik selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan; 

dan

4. Bapak Ramal Sihombing selaku Asisten Deputi Urusan Pertanlan dan Perkebunan, 

Kemen KUKM.

Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 100 orang pengunjung yang merupakan 

mahasiswa, pelaku usaha, petani pangan, dan masyarakat umum ini bertujuan untuk 

membahas pengembangan akses pasar bagi pelaku agri bisnis sekaligus memberikan 

informasi kepada masyarakat umum.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan mengungkapkan bahwa saat ini 

sedang terjadi peningkatan harga komoditas bahan pokok, terutama bawang merah 

dan cabai merah yang pada awal bulan April 2016 masing-masing menyentuh harga 

Rp 36.000/kg dan Rp 40,000/kg di tiga lokasi pasar induk Jakarta. Kenaikan harga 

bawang merah sebesar 31,99% memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,16%, dimana 

penyebabnya yaitu gagal panen di sejumlah lokasi sentra produksi. Sementara itu, 

kenaikan harga cabai merah sebesar 20,37% memiliki andil terhadap inflasi sebesar 

0,13% karena kurangnya pasokan dari sentra produksi. Tingginya harga komoditas 

bahan pokok tersebut memiliki selisih cukup tinggi antara harga di tingkat petani 

dengan harga di tingkat konsumen yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya 

jumlah anggota rantai pasok.

Pada kesempatan ini, Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Perkebunan, Kemen 

KUKM menjelaskan bahwa peran Kemen KUKM dalam aktifitas pemasaran hasil 

produksi pertanian yaitu dengan memperkuat kelembagaan koperasi bagi petani 

agar dapat dioptimalkan fungsinya sebagai penghubung antara aktifitas produksi 

dengan pemasaran. Dengan adanya penguatan fungsi koperasi pertanian, dapat 

meningkatkan bargaining position petani dalam menentukan harga jual. Selain itu 

kelembagaan koperasi juga berperan dalam penyaluran sarana produksi pertanian 

dan bantuan akses pembiayaan.

Dalam sesi yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 

mengungkapkan bahwa trend ekspor untuk produk makanan olahan periode 2011-

2015 mengalami peningkatan sebesat 7,43%. Namun pada tahun 2015 kontribusi 

nilai ekspornya mengalami penurunan sebesar 4%  dibandingkan nilai ekspor tahun 

sebelumnya, dimana salah satunya disebabkan karena adanya peningkaian harga 

bahan pokok.  Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kembali nilai ekspor 

makanan olahan, maka perlu dilakukan hilirisasi dan diversifikasi produk pertanian, 

dimana kelebihan supply di masa panen dapat diserap oleh sektor industri.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi, dan lndustri Kreatif, 

KADIN lndonesia dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa perlu adanya 

terobosan dalam sektor agribisnis melalui peran serta teknologi informasi dalam 

aktifitas pemasaran produk pertanian. Salah satunya melalui inovasi pembuatan 

aplikasi penjualan hasil pertanian secara online yang dapat diakses oleh petani dan 
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konsumen, sehingga akan memangkas rantai pemasaran yang dinilai terlalu panjang. 

Untuk itu, perlu adanya dukungan regulasi dari Pemerintah untuk memperlancar 

pengembangan inovasi tersebut.

Dekranas Award merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan 

sektor industri kerajinan atau kriya di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan 

ini merupakan hasil kerja sama antara Dewan Kerajinan nasional (Dekranas) dan 

Kemendag cq. Ditjen PEN. 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 Indonesia, yang mampu menghasilkan karya-karya kriya 

terbaik dan memenuhi sejumlah kriteria, yaitu :

a. Eco-friendly;

b. Fairness;

c. Excellence;

d. Authenticity;

e. Innovation; dan

f. Marketability.

Dari total 288 karya kriya yang didaftarkan untuk mengikuti Dekranas Award 2015, 

terdapat 141 karya kriya yang lolos seleksi untuk mengikuti tahapan penjurian di 

Jakarta. Berdasarkan hasil penilaian, terpilih 52 karya kriya yang berhak memperoleh 

penghargaan Dekranas Award Terbaik 2015. Jumlah peserta/perajin yang mendaftar 

pada Dekranas Award Karya Kriya Terbaik 2015 meningkat sebesar 13,33% apabila 

dibandingkan dengan penyelenggaraan serupa pada tahun 2013. 

Tahap penjurian telah selesai dilaksanakan di jakarta pada tanggal 14-16 Desember 

2015. Kriya-kriya yang mengikuti ajang ini dibagi menjadi 8 (delapan) kategori, yaitu:

•	 Tekstil dan lembaran kain;

•	 Serat alam;

•	 Keramik;

•	 Kayu-kayuan;

•	 Batu-batuan;

•	 Logam;

•	 Material asli alami; serta

•	 Material batu hasil olahan

Penghargaan kepada para pemenang akan diserahkan oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla 

selaku Ketua Umum Dekranas, pada tanggal 17 Mei 2016 di Gedung SMESCO, Jakarta 

bertepatan dengan peringatan HUT Dekranas ke-36.

Selain kepada para perajin, Ditjen PEN dan Dekranas juga bekerjasama dalam 

menyelenggarakan Dekranas Award Pembina Teladan 2016, yang diperuntukkan 

bagi jajaran pengurus Dekranasda tingkat Provinsi, yang mampu berkoordinasi 

dan bersinergi dengan Dekranas tingkat Kabupaten/Kota dalam mengembangkan 

Dekranas Award
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sektor kerajinan/kriya di daerah akreditasi masing-masing. Dekranas Award Pembina 

Teladan 2016 diikuti oleh 17 provinsi yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa 

Tengah, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera 

Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Tahap penjurian berlangsung pada tanggal 11-13 April 2016 di Jakarta yang dibuka 

secara resmi oleh Ibu. Erni Tjahyo Kumolo selaku Ketua Harian Dekranas. Sejumlah 

praktisi yang duduk sebagai Dewan Juri antara lain adalah Hermawan Kertajaya (Mark 

Plus Inc), Kemal Effendi Gani (Majalah Swa), dan Robby Kusumaharta (KADIN). Kriteria 

penilaian dalam tahap penjurian meliputi :

a. Kemampuan dalam menjalankan koordinasi;

b. Kepekaan;

c. Kreativitas;

d. Komitmen;

e. Kemandirian.

Penghargaan kepada pemenang Dekranas Award Pembina Teladan 2016 juga akan 

diberikan pada tanggal 17 Mei 2016 di Jakarta, bersamaan dengan penyerahan 

penghargaan Dekranas Award Karya Kriya Terbaik 2015. 

IDDC merupakan “wahana untuk berkolaborasi” bagi dunia usaha, desainer, asosiasi, 

dan juga akademisi dalam menciptakan produk berkualitas, bernilai tambah, dan 

berdaya saing. Fasilitas yang disediakan dalam IDDC adalah: (a) Layanan Klinik 

Desain, yang mempertemukan Desainer dan pelaku usaha dalam rangka konsultasi 

desain produk; (b) Layanan lnformasi Desain yang menyediakan informasi strategis 

dan rujukan (reference) mengenai tren desain global dari berbagai industri, data 

pasar, dan informasi terkait lainnya; (c) Layanan Pustaka Desain dan Material yang 

menyediakan publikasi dan material sebagai referensi terkait desain; (d) Seminar/

Workshop Desain yang bekerja sama dengan asosiasi dan instansi dalam upaya 

pengembangan desain produk lndonesia; (e) Fasilitasi pada international design 

award.

Program dan Iayanan fasilitas IDDC sudah dilaksanakan dengan rincian sebagai 

berikut:

1. Layanan Klinik Desain, telah dimulai dari bulan Februari 2016. Layanan ini diadakan 

3 (tiga) kali seminggu dengan melibatkan 5 desainer yang di referensikan oleh 

asosiasi terkait. Sampai pada akhir Maret telah diujicobakan konsultasi desain 

secara langsung kepada 20 alumni PPEI dan menerima konsultasi offline dan 

online. Fasilitas penunjang klinik desain yaitu printer wide format dan 3D printer 

telah dapat digunakan. Program klinik desain juga telah disebarluaskan melalui 

jaringan newsletter membership CSC. 

2. Fasilitas layanan lnformasi Desain, saat ini layanan informasi desain telah 

dijadikan rujukan informasi pada layanan klinik desain. Sumber informasi yang 

digunakan adalah dari Stylus dan Euromonitor yang memuat informasi tren 

desain dan tren pasar lnternasional, dimana saat ini sudah dapat diakses di 

Perkembangan 

Indonesia Design 

Development Center 

(IIDC)
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IDDC. Sebagai upaya optimalisasi telah dilaksanakan pelatihan pada tanggal 16 

Maret 2016 mengenai cara penggunaan layanan tersebut yang dihadiri sekitar 20 

orang peserta dari Kementerian Perdagangan dan Bekraf. 

3. Layanan Pustaka Desain dan Material, untuk layanan pustaka desain sudah 

dilengkapi dengan buku-buku desain dan akan terus ditambah jumlah pustaka/

publikasi yang sesuai dengan keperluan. Sedangkan untuk perpustakaan material 

yang rencananya akan diadakan di lantai 3 BBPPEI, dalam tahapan perencanaan 

konstruksi pembangunan.

4. Seminar Desain lnternasional, tahun ini direncanakan akan diselenggarakan 3 

(tiga) kali seminar dan telah dilaksanakan 1 (satu) kali melalui kerjasama dengan 

Asosiasi Mebel dan Kerajinan lndonesia (AMKRI) pada tanggal  18 Maret 2016 di 

Ruang Tulip Hotel Grage, Cirebon. Acara tersebut dihadiri sekitar 125 peserta 

yang terdiri dari anggota AMKRI Cirebon dan pusat, serta kalangan Desainer 

yang dihadiri oleh anggota Himpunan Desainer Mebel lndonesia (HDMI), pelaku 

usaha rotan di Cirebon serta komunitas muda RADEC (Rattan Designer Cirebon). 

Acara seminar yang mengangkat tema “Developing lndonesia’s Rattan Product 

for European Market” ini menghadirkan narasumber Bapak Satori, Wakil Ketua 

Umum Bidang lnovasi  Desain  AMKRI Pusat; Julnia Reuter, pemenang Gold Award 

German Design Award 2016; serta Felix Wurster, Chief Operational dari Out for 

Space. 

5. Fasilitasi Design Award, dilaksanakan dengan mengirimkan 2 (dua) produk 

lndonesia ke ajang Red Dot Design Award 2016 yaitu produk running shoes 

League dan kursi rotan Alvin T. Pada pelaksanaannya, berdasarkan hasil proses 

penjurian oleh  tim juri di Jerman untuk tahun ini produk-produk tersebut belum 

berkesempatan meraih penghargaan dalam ajang Red Dot Design Award.

6. Kegiatan Designer Dispatch Service (DDS), DDS pada tahun 2016 ini mengangkat 

tema “green design” dimana konsep perancangan, proses penciptaan maupun 

hasil produk akhir diharapkan dapat memperhatikan dampak terhadap 

keberlangsungan lingkungan. Pada bulan Maret 2016 telah dilaksanakan seleksi 

pelaku usaha yang akan memperoleh fasilitasi DDS oleh Tim Kurator yang terdiri 

dari Perwakilan Akademisi, Desainer, Dinas terkait setempat dan Dit.P2E di 

11 daerah yaitu Bogor, Solo, Sumatera Barat, Palangkaraya, Cilacap, Surabaya, 

Medan, NTT, Purwakarta, Jambi, dan DIY. Sebagai tindak lanjut telah dilaksanakan 

rapat persiapan Tahap I DDS 2016 yang rencananya akan dilaksanakan pada 

bulan April 2016. Diharapkan pada bulan Agustus pembuatan 22 purwarupa DDS 

tersebut telah selesai dan nantinya akan dilakukan tes pasar pada Trade Expo 

lndonesia. 

7. Untuk pengadaan loose furniture (terkait pengadaan barang) IDDC, berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari Biro Umum bahwa sementara menunggu 

pembahasan bersama Ditjen Anggaran, proses pengadaan sudah dapat dilakukan 

oleh Ditjen PEN dengan memuat keterangan bahwa penandatanganan kontrak 

akan ditandatangani jika proses revisi anggaran telah selesai. Namun demikian 

selama proses pengadaan tersebut, Ditjen PEN juga bekoordinasi dengan 

Himpunan Desainer Mebel lndonesia (HDMI) dan asosiasi design untuk membuat 

layout dan pendataan produk furniture yang sementara dapat dipinjamkan untuk 

di-display di ruangan IDDC.
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Pada tanggal 30 maret – 1 april 2016 telah dilaksanakan kegiatan Misi Dagang 

Terpadu ke Oman. Kegiatan Misi Dagang Terpadu dipimpin oleh Direktur Jenderal 

pengembangan Ekspor Nasional bekerjasama dengan KBRI Muscat dan didukung 

oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, Badan 

Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bank Indonesia serta Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPNP2TKI), serta diikuti oleh 

13 pelaku usaha Indonesia yang terdiri dari 10 pelaku usaha ekspor, 2 Perusahaan 

Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan PT Pupuk Indonesia. Dalam kegiatan Misi Dagang 

Terpadu ini diselenggarakan beberapa kegiatan berupa business forum, business 

matching (B to B), serta pertemuan bilateral dengan Kementerian Perdagangan 

dan Perindustrian Oman, Public Authority for Investment Promotion and Export 

Development (ITHRAA), INTAJ KADIN Oman, dan presentasi bisnis di Oman oleh Al 

Nimr.

Misi Dagang Terpadu di Oman, mencatat beberapa permintaan kerjasama 

perdagangan dan investasi dari mitra usaha Oman. Adanya keinginan kuat pelaku 

usaha Oman untuk membeli produk Indonesia antara lain produk furnitur, tekstil, 

makanan buah dalam kaleng, ikan tuna, essential oil, sprei linen, arang kayu, gaharu, 

perhiasan, sabun, deterjen, obat-obatan dan peralatan listrik. Untuk produk obat-

obatan, terdapat permintaan pelaku usaha Oman yang bergerak di bidang pelayanan 

kesehatan (yaitu klinik mobil). Pelaku usaha tersebut menawarkan pembangunan 

pusat distribusi dan penyimpanan obat-obatan dan pharmasi yang akan menjangkau 

kawasan Afrika (Tanzania dan Angola) dengan nilai USD 500.000,- per tahun. Terkait 

pemenuhan kebutuhan rumah sakit dan hotel di Oman, PPTKIS mendapatkan tawaran 

permintaan terhadap tenaga perawat, phisioterapi, hospitality, pramusaji, laundry 

dan chef. Pada bidang investasi, pengusaha Oman memiliki minat untuk berinvestasi 

pada Blok Minyak dan bidang properti di Indonesia.

Pada pelaksanaan pertemuan bilateral dengan Kementerian Perdagangan dan 

Perindustrian Oman, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama 

berbagai sektor ekonomi. Hal ini dirasa perlu diperhatikan mengingat total 

perdagangan kedua negara relatif kecil bila dilihat dari potensi ekonomi yang dapat 

dikembangkan oleh kedua negara. 

Sehubungan dengan kerjasama di bidang promosi dagang antara Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) dan lmpor Promotion Desk (IPD) Germany 

yang berlaku sampai dengan tahun 2017, pada tanggal 8 April 2016 telah dilakukan 

rapat pembahasan rencana kegiatan aktivasi untuk tahun 2016 yang bertempat di 

Ruang Rapat Lantai 13 Gedung Utama Kemendag. Rapat dihadiri oleh tenaga ahli 

IPD, Mr. Wolfgang Baum, dan perwakilan Dit. Pengembangan Promosi dan Citra (P2C) 

dengan tujuan untuk membahas rencana kegiatan aktivasi kerjasama Ditjen PEN - IPD 

Jerman pada tahun 2016 di sektor fresh and semi-processed fruits and vegetables 

and nuts; natural ingredients for food, cosmetics and pharmaceutics; and timber 

(technical wood).

Misi Dagang Terpadu 

di Oman, 30 Maret – 

1 April 2016

Rencana Kegiatan 

Aktivasi Kerjasama 

Ditjen PEN – IPD 

Germany di Bidang 

Promosi Dagang Tahun 

2016

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor
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Pameran SIAL PARIS 2016

IPD meminta dukungan Ditjen PEN untuk memfasilitasi keikutsertaan 3 (tiga) 

perusahaan binaan IPD pada pameran SIAL Paris 2016 yang diikuti oleh Atdag Paris 

dan ITPC Lyon. Menanggapi hal ini, Dit. Pengembangan Promosi dan Citra (P2C) 

menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Atdag Paris dan ITPC Lyon 

untuk memastikan kembali status 6 (enam) perusahaan yang telah terpilih, dan jika 

ada peluang ketiga perusahaan yang diusulkan IPD dapat difasilitasi.

Pameran INTERZUM DAN ANUGA 2017

IPD meminta konfirmasi keikutsertaan Ditjen PEN pada pameran INTERZUM 2017 

dalam rangka memfasilitasi 15 (lima belas) perusahaan technical wood yang menjadi 

binaan IPD. Selain itu, IPD juga mengusulkan agar Ditjen PEN dapat berpartisipasi 

pada ANUGA 2017. Pada kesempatan tersebut IPD menyampaikan komitmennya 

terhadap kerjasama yang telah dibangun untuk memberikan fasilitas pre-exhibition 

training, workshop/company visit selama pameran berlangsung, matchmaking 

dengan buyers, dan evaluasi hasil pasca pameran.

Misi Pembelian ke lndonesia untuk Sektor Technical Wood pada September 2016

IPD akan membawa misi pembelian technical wood ke lndonesia yang terdiri dari 

10 importir (perusahaan besar) pada bulan Oktober 2016, bertepatan dengan 

penyelenggaraan Trade Expo lndonesia 2016. Dalam rangka mempersiapkan 

kedatangan misi pembelian tersebut, pada tanggal 18 – 23 April 2016 tenaga ahli 

IPD, Mr. Johanes akan datang ke Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Ditjen 

PEN dan kunjungan ke 30 (tiga puluh) perusahaan kandidat untuk diseleksi sebagai 

perusahaan target untuk dikunjungi oleh buyers dalam kegiatan misi pembelian 

tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Dit. KPE juga mengirimkan perwakilan untuk 

mendampingi kegiatan kunjungan perusahaan di Jakarta tanggal 18 April 2016, 

Medan tanggal 21 April 2016, dan Surabaya tanggal 22 April 2016. Terkait dengan 

TEI 2016, IPD berencana menyewa 1 (satu) ruangan di JIexpo Kemayoran dengan 

kapasitas 50-70 orang untuk menyelenggarakan workshop on timber dan b-2-b 

events sebagai rangkaian kegiatan dari misi pembelian tersebut.

Study tour perusahaan technical wood lndonesia ke Jerman dan Switzerland

IPD akan menyelenggarakan kegiatan study tour bagi perusahaan technical wood 

Indonesia untuk memahami peluang pasar Eropa dan mengunjungi perusahaan-

perusahaan dengan inovasi tinggi di Jerman dan Switzerland sebagai sarana transfer 

of knowledge pada tanggal 6-15 Juni 2016. Untuk dapat ikut dalam program ini, 

perusahaan harus memenuhi syarat yaitu bergerak di bidang usaha yang relevan 

yaitu di sektor kayu perkebunan industri, membayar €1,500 (setara dengan Rp 22 

juta), menanggung biaya transportasi (tiket pesawat), dan hotel selama mengikuti 

kegiatan tersebut. Namun, IPD juga menyampaikan bahwa pihaknya memberikan 

keringanan bagi peserta dengan memberikan subsidi untuk tiket pesawat dan 

hotel. IPD menyampaikan saat ini telah ada 6 (enam) perusahaan technical wood 

Indonesia yang menyatakan keseriusan untuk ikut serta pada study tour tersebut. IPD 

mengundang 1 (satu) orang perwakilan Ditjen PEN ikut serta dalam kegiatan study 

tour tersebut untuk selanjutnya diharapkan dapat menyusun program/kegiatan 
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bersama-sama dengan IPD. Biaya tiket dan akomodasi akan dibiayai oleh IPD. Pada 

kesempatan tersebut, perwakilan Dit. P2C menyampaikan informasi mengenai 

rencana penyelenggaraan Misi Dagang lndonesia ke Jerman pada bulan Juni 2016. 

Pihak Dit. P2C meminta masukan dari IPD mengenai kemungkinan kegiatan misi 

dagang ini dapat dlsinergikan dengan program study tour ini dengan mengajak 

6(enam) perusahaan tersebut hadir pada kegiatan Forum Bisnis dan B-2-B Meetings 

yang diselenggarakan Ditjen PEN di Jerman.

Permintaan Ditjen PEN kepada IPD untuk mendukung keikutsertaan lndonesia 

pada Coteca 2016

IPD menyampaikan bahwa pada tahun 2016 alokasi anggaran IPD difokuskan untuk 

membantu perusahaan-perusahaan binaan yang berpartisipasi pada BIOFACH, 

INTERZUM, SPOGA, dan ANUGA; tidak mencakup COTECA. Oleh karena itu, 

dukungan yang dapat diberikan oleh IPD kepada Ditjen PEN sangat terbatas, yakni 

pada rekomendasi perusahaan teh lndonesia yang berpotensi diundang mengikuti 

COTECA dan penyebarluasan informasi Pavilion Indonesia dan perusahaan Indonesia 

yang berpatisipasi pada COTECA kepada jejaring importir dan buyers IPD. Untuk 

memudahkan proses administrasi IPD dalam memberikan bantuan dimaksud, IPD 

menyarankan agar Ditjen PEN cq. Dit P2C mengirimkan surat untuk menjelaskan 

rencana keikutsertaan pada pameran COTECA, jenis bantuan yang diharapkan, dan 

informasi terkait lokasi Pavilion Indonesia pada COTECA 2016.

Kegiatan aktifasi kerja sama dengan KADIN dilaksanakan pada tanggal 8 april 2016 

di ruang AEBC lantai 29 Menara Kadin Indonesia. Rapat pemimpin oleh ketua komite 

tetap (komtap) pengembangan perdagangan, distribusi dan promosi Bapak Safari 

Azis dihadiri oleh perwakilan dari Dit KPE dan perwakilan komtap. Tujuan rapat ini 

adalah membahas rencana pelaksanaan implementasi kerja sama antara Kemendag 

cq. Ditjen PEN dengan KADIN di tahun 2016. Kegiatan aktivasi hasil kerja sama rutin 

dilakukan oleh Dit. KPE sebagai tindak lanjut kerja sama yang ditandatangani oleh 

bapak Mendag dengan ketua KADIN pada tanggal 20 agustus 2014. 

Kerja sama antara Kemendag dan KADIN telah dilakukan sejak tahun 2011 dan 

diperpanjang kembali pada bulan agustus 2014 dengan masa berlaku 3 tahun. Tema 

kerja sama adalah “Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Ekspor Nasional” dan 

tujuan kerja sama tersebut adalah untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber 

daya Kemendag dan KADIN dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah 

ekpor nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing–masing intitusi. Kemendag 

c.q. Ditjen PEN dan KADIN telah melakukan kegiatan seminar dan klinik bisnis dengan 

tema “Pemberdayaan Usahawan dan Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Ekspor” 

di 17 daerah sejak tahun 2012 dengan melibatkan +/-1000 pelaku usaha sebagai 

peserta. Sementara pada pelaksanaan tahun 2016, akan dilakukan sebanyak 3 (tiga) 

kegiatan aktivasi di daerah.

Sebagai tindak lanjut kegiatan KADIN dengan Kemendag c.q Ditjen PEN, maka KADIN 

telah mendirikan PT. Palapa Berdikari Nusantaea (PT. Palapa) pada tahun 2013. PT. 

Palapa meluncurkan program “Palapa Fund” yang bertujuan untuk memberikan kredit 

modal kerja pada para UKM dengan besaran mencapai kisaran antara Rp. 10 juta 

Aktivasi Kerja Sama 

KADIN
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s/d 500 juta, serta memberikan pendampingan usaha bagi enterpreneur agar lebih 

berdaya saing, profesional, dan bankable. Melalui kegiatan tersebut, PT. Palapa telah 

memberikan modal usaha sebesar Rp. 6,5 M keppada 27 UKM, dan sebanyak 10 UKM 

telah berhasil melakukan ekspor. UKM yang telah berhasil ekspor, antara lain:

1.     CV Unique Indonesia (Handicfraft)

        Tujuan ekspor : Jepang, Belgia, Rusia, Spanyol

2.     CV Persada Semesta Ekspor (Rumput Laut)

        Tujuan ekspor : Perancis, Korea Selatan, Filipina,Chili

3.     PT Bengkulu Bintang Lesari ekspor (Jahe Merah dan Produk Olahannya)

        Tujuan ekpor : Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat

4.     Koperasi Kerta Semaya Saminaya (Biji Cokelat)

        Tujuan ekspor : Swiss

5.     CV Sandi Putra (Kopi)

        Tujuan ekspor : Maroko

6.     CV Fortune Enterprise (produk Kecantikan Mengandung Material Laut)

        Tujuan ekspor : Swedia, Dubai

7.     CV Agrindo Cipta Mandiri (Mesin – Mesin Agro Australia)

        Tujuan ekspor : malaysia, Hungary, Myanmar, Sweden, Australia,

8.     UD Taman Sari (Udang)

        Tujuan ekspor : Amerika Serikat, Singapura

9.     Layra Diana Ekspor (Busana Muslim)

        Tujuan ekspor : Malaysia 

10.   CV Sambel Cuk Ekspor (Sambal Dalam Kemasan)

        Tujuan ekspor : Australia, Dubai, Thailand, Vietnam

Untuk kegiatan aktivasi tahun 2016, melihat hasil evaluasi kegiatan pada tahun 

sebelumnya yang berhasil menciptakan UKM ekspor maka KADIN mengusulkan tema 

pelaksanaan kegiatan aktivasi ditambah bidang logistik. Salah satu hal yang menjadi 

kendala dalam pengembangan ekspor daerah adalah permasalahan logistik dan 

rantai pasok yang kurang baik. Oleh sebab itu, pihak KADIN mengusulkan agar para 

calon UKM yang akan diberikan pembiayaan usaha oleh PT. Palapa harus diberikan 

informasi mengenai kondisi terkini per-logistik-an daerah. Kegiatan penentuan 

daerah akan ditetapkan oleh pihak KADIN, dimana akan dilakukan koordinasi teknis 

internal dengan pengurus KADIN daerah. Koordinasi ini diperlukan guna menjaring 

peserta yang sesuai dengan kriteria kegiatan. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan 

antara bulan Mei – Oktober 2016. 

Rapat persiapan kunjungan Kadin Mekah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 

di Ruang Rapat Anggrek, Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini dipimpin oleh 

Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor (KPE), dan dihadiri oleh perwakilan dari 

Kementerian Luar Negeri, Kadin, BKPM, BPOM, Dit. Bilateral Kemendag, Dit. Bina 

Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendag serta beberapa asosiasi yang bergerak di 

bidang TPT, makanan, bahan bangunan, alat-alat industri, furnitur dan aksesoris. 

Tujuan rapat adalah melaksanakan koordinasi dengan instansi dan asosiasi terkait 

sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Business Forum dan One on One Business 

Meeting dengan delegasi Kadin Mekah. 

Persiapan Kunjungan 

KADIN Mekah
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Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekpor (Dit.KPE)

Pada rapat persiapan kunjungan Kadin Mekah, Dir. KPE menyampaikan bahwa 

berdasarkan update terakhir jumlah buyer yang akan datang adalah 150 buyer 

(importir), Delegasi Kadin tersebut akan mengunjungi lndonesia pada tanggal 2-4 

Mei 2016. Pada tanggal 2 Mei 2015 direncanakan akan berkunjung ke BKPM dan 

tanggal 3 Mei 2016 direncanakan akan berkunjung ke KADIN lndonesia. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Dir. KPE menginfokan kepada perwakilan dari BKPM dan Kadin 

agar secepatnya dapat mengirimkan surat kepada KJRI Jeddah yang menyatakan 

bahwa pihak BKPM dan Kadin bersedia menerima kunjungan delegasi Kadin Mekah. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Business Forum dan One on One Business 

Meeting, produk yang diminati, antara lain Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), makanan, 

bahan bangunan, alat-alat industri, furnitur dan aksesoris. Sedangkan untuk sektor 

investasinya meliputi sektor pariwisata, rumah makan, konstruksi dan infrastruktur. 

Pada kegiatan One on One Business Meeting, diberikan kesempatan kepada pelaku 

usaha atau instansi yang terlibat untuk bertemu dan berdiskusi lebih dalam dengan 

mitra kerjasamanya hingga tercapai kesepakatan kerjasama sesuai dengan yang 

diharapkan. Pada kegiatan tersebut para pelaku usaha juga berkesempatan untuk 

men-display dan mempromosikan produk yang dimilikinya. Oleh karena itu, peserta 

diharapkan dapat membawa contoh produk, brosur, profil perusahaan serta alat 

promosi lainnya sebagai bahan informasi yang dapat diberikan kepada delegasi 

Kadin Mekah. Dir. KPE juga meminta kepada para perwakilan asosiasi agar dapat 

mengundang anggotanya untuk ikut serta pada kegiatan Business Forum dan One on 

One Business Meeting. Konfirmasi keikutsertaan kiranya dapat disampaikan paling 

lambat tanggal 29 April 2016. Selain menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan 

kegiatan Business Meeting, pimpinan rapat juga memaparkan mengenai potensi 

ekspor dan neraca perdagangan lndonesia dengan Saudi Arabia. 

Kementerian Luar Negeri

Kemenlu menyambut baik kagiatan Business Forum dan One on One Business Meeting 

yang akan difasilitasi oleh Ditjen PEN pada kunjungan Kadin Mekah ke Kemendag.  

Kemenlu akan selalu menyampaikan update informasi yang mereka terima dari 

perwakilan lndonesia di Jeddah. Selain itu, Kemenlu juga bersedia membantu 

menyediakan tenaga penterjemah bahasa Arab yang berjumlah 3-4 orang. Namun 

demikian, apabila ada peserta yang membawa penterjemah akan sangat dihargai 

karena membantu kegiatan dimaksud. 

KADIN

Menyampaikan bahwa anggotanya sudah banyak yang melakukan ekspor ke 

Saudi Arabia, terutama produk ban. Sementara, produk yang banyak dikenal oleh 

masyarakat di Saudi Arabia adalah mie instan produksi lndofood. Perwakilan dari 

Kadin lndustri berbasis budaya menyampaikan bahwa sejauh ini anggotanya masih 

berbisnis melalui trader saja, khususnya untuk produk spa dan jamu-jamuan (produk 

halal) dengan volume ekspor yang belum terlalu besar. Oleh karena itu, melalui 

kegiatan Business Meeting dengan Kadin Mekah diharapkan dapat menambah mitra 

kerjasamanya.
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BKPM

Perwakilan BKPM meminta daftar pengusaha Mekah yang akan berkunjung ke 

lndonesia. Selain itu, BKPM juga menyampaikan beberapa sektor yang berpotensi 

untuk dimasuki oleh investor dari Saudi Arabia, yaitu lnfrastruktur, TPT, Footwear dan 

Kuliner. Menanggapi hal tersebut di atas, Dir. KPE meminta kepada Kemenlu untuk 

mengirimkan brafaks kepada KJRI Jeddah guna meminta daftar pengusaha yang akan 

datang untuk selanjutnya disampaikan kepada BKPM. Dir. KPE juga menyampaikan 

bahwa telah mengundang beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

konstruki dan kuliner. Untuk perusahaan di bidang kuliner, Dir. KPE meminta 

bantuan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Ditjen Perdagangan 

Dalam Negeri Kemendag untuk dapat memberikan data base perusahaan waralaba 

lndonesia untuk dapat diundang pada kegiatan tersebut.

BPOM

BPOM memiliki daftar perusahaan yang memproduksi jamu dan kosmetik dan akan 

membantu menginformasikan adanya kegiatan Business Meeting dengan Kadin 

Mekah ini kepada perusahaan binaannya tersebut.

Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan lndonesia (AMKRI)

Menyampaikan bahwa ekspor untuk produk mebel dan kerajinan dari rotan ke Saudi 

Arabia masih relative kecil (tidak termasuk ke dalam peringkat 20 besar dunia). 

Meskipun demikian, kawasan Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia dianggap 

sebagai pasar potensial untuk produk mebel dan kerajinan dari rotan di masa 

mendatang. Pihaknya telah menginformasikan kepada anggota AMKRI untuk ikut 

serta pada kegiatan Business Meeting dengan delegasi Kadin Mekah.

Asosiasi lndustri Permebelan dan Kerajinan lndonesia (ASMINDO)

Anggota ASMINDO sudah beberapa kali melakukan ekspor ke kawasan Timur Tengah 

dengan produk yang berbahan dasar kayu jati. Produk yang lebih diminati adalah 

yang berkarakter handmade, berwarna emas dan tidak bermotif hewan atau yang 

berhubungan dengan manusia (motif yang banyak diminati adalah motif bunga). 

Kebanyakan permintaan untuk produk mebel tersebut adalah berasal dari hotel-hotel 

berbintang. Dengan ikut sertanya pada kegiatan Business Meeting ini diharapkan 

perusahaan anggota ASMINDO dapat menemukan buyer-buyer baru sehingga dapat 

menambah mitra kerjasamanya.

Asosiasi Pengusaha Sepatu lndonesia (APRISINOO) dan Asosiasi Kulit lndonsia (AKI)

Menyampaikan bahwa ekspor untuk produk kulit dan alas kaki ke kawasan Timur 

Tengah masih relatif kecil. Kedua asosiasi ini sudah menginformasikan kepada 

anggotanya mengenai rencana kegiatan Business Meeting dengan delegasi Kadin 

Mekah dan anggotanya antusias untuk ikut serta pada kegiatan tersebut dengan 

harapan dapat memperluas penetrasi pasar untuk produk kulit dan alas kaki ke 

kawasan Timur Tengah. Selain itu, wakil APRISINDO meminta daftar nama-nama 

perusahaan dan line business dari Saudi Arabia yang akan hadir pada acara Business 

Meeting tanggal 4 Mei 2016.
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Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasl Kerjasama 

lslam (OKI)

Memberikan masukan kepada peserta agar dapat menyiapkan company profile 

dan pihak Kemendag dapat membukukannya untuk kemudian diberikan kepada 

pengusaha-pengusaha Mekah sebagai data base mereka.

Asosiasi Eksportir Kopi  lndonesia (AEKI)

Menyampaikan bahwa produk kopi masih kecil peminatnya, meskipun tren konsumsi 

kopi di kawasan Timur Tengah meningkat. Pada acara Business Forum dan One on 

One Business Meeting dengan Kadin Mekah nanti, AEKI berencana akan men-display 

kopi biji dari berbagai daerah di lndonesia dan akan menyajikan minuman kopi yang 

dibuat dengan alat-alat sederhana atau manual dengan tujuan untuk memperkenalkan 

karakteristik kopi lndonesia. Diharapkan delegasi Kadin Mekah dapat mengenal rasa 

kopi lndonesia yang asli dan berharap melalui kegiatan Business Meeting dapat 

memperoleh mitra kerjasama.

Dit. Bilateral dan Dit. Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Kemendag

Kedua Direktorat tersebut akan mendukung pelaksanaan kegiatan Business Forum 

dan One on One Business Meeting yang diadakan oleh Ditjen. PEN. Dalam hal ini, Dit. 

Bilateral akan membantu mempersiapkan butir wicara, sedangkan Dit. Bina Usaha 

dan Pelaku Distribusi akan mengirimkan daftar perusahaan-perusahaan binaannya.

Rapat dipimpin oleh Ketua Perundingan Indonesia untuk IE-CEPA, BPK. Duta 

Besar Soemandi DM Brotodiningrat, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/

Lembaga terkait, yang diselenggarakan pada tanggal 20 april 2016 di Kementerian 

perdagangan. Perundingan IE-CEPA termasuk dalam 4 (empat) perundingan 

prioritas pemerintah Indonesia yang didelegasikan kepada Kemendag untuk dapat 

diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Mendag mentargetkan agar perundingan IE-CEPA dapat diselesaikan dalam 4 (empat) 

putaran atau paling lambat pada triwulan pertama tahun 2017.

Perundingan IE-CEPA dimulai tahun 2013 dan sempat terhenti pada tahun 2014 

setelah menempuh 9 (sembilan) kali putaran, Indonesia dan negara-negara EFTA 

(Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein) sepakat untuk memulai kembali 

perundingan IE-CEPA dan berencana akan menyelenggarakan Perundingan Putaran 

ke-10 pada tanggal 23-26 Mei 2016 di Jenewa, Swiss. Dalam rangka mempersiapkan 

perundingan Putaran ke-10 tersebut, pada tanggal 13 April 2016 Ditjen Perundingan 

Perdagangan Indonesia (Ditjen PPI) Kementerian Perdagangan telah melakukan 

pertemuan informal antara tim perundingan IE-CEPA.

Perundingan Putaran ke-10 IE-CEPA nantinya akan terdiri dari 9 (sembilan) Working 

Group (WG), dimana pada perundingan sebelumnya hanya terdapat 8 (delapan) 

WG. Adapun WG itu adalah WG on Trade in Goods, WG on Trade in Service, WG 

on Investment, WG on Rules of Origin, WG on Goverment Procurement, WG on 

Itellectual Property righths (IPR), WG on General and Provisions, WG on Cooperation, 

and Capacity Building dan penambahan 1 (satu) WG baru yaitu WG on Sustainable 

Persiapan Rencana 

Perundingan Putaran 

ke-10 IE-CEPA dan 

Posisi Ditjen PEN 

Sebagai Bagian 

Working Group on 

Cooperation for 

Capacity 
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Development merupakan permintaan pihak EFTA karena isu ini sedang menjadi 

perhatian parlemen negara-negara EFTA sehingga dirasakan penting untuk dicakup 

dalam kerjasama ini. Sejak awal perundingan, Ditjen PEN merupakan anggota dalam 

WG on Cooperation and Capacity Building (WG CBB).

Dalam rangka mempersiapkan perundingan putaran ke-10, pimpinan rapat 

menghimbau setiap WG untuk menyelaraskan setiap tawaran/program usulan dengan 

paket-paket kebijakan pemerintah Indonesia yang telah dikeluarkan dan mempelajari 

scoping paper EU untuk dapat dijadikan dasar penyusunan strategi. Diingatkan pula 

bahwa sebelum perundingan dimulai, pihak Indonesia diminta untuk mengirimkan 

draft awal negosiasi paling lambat tanggal 2 mei 2016. 

WG on Trade in Goods

Saat ini WG Trade in Goods sedang memperbarui tawaran karena berdasarkan 

hasil penelaahan, tawaran yang disampaikan pihak Indonesia pada perundingan 

terakhir kurang bisa mewakili atau tidak lagi relevan dengan perkembangan kondisi 

perekonomian Indonesia saat ini. WG on Trade in Goods berencana akan mengirimkan 

draft awal ke Jenewa pada tanggal 2 mei 2016. Para peserta rapat mengusulkan 

agar WG on Trade in Goods dapat lebih teliti memperhatikan preferensi tarik dan 

scoping paper EU dapat dijadikan benchmark pada perjanjian ini. Arah dari negosiasi 

tarif tersebut juga masih dalam kondisi dipertimbangkan dengan matang demi 

keuntungan bangsa apakah akan dijadikan MFN (Most Favoured Nation) atau tidak. 

WG on Trade in Service 

WG on Trade in Service menyampaikan pihaknya saat ini masih mempelajari ground 

rules dan sudah menyepakati bahwa akan terdapat 11 sektor dan 88 subsektor jasa 

yang akan dinegosiasikan. Terkait sektor jasa, WG Trade in Service berpendapat bahwa 

pihak  IE-CEPA masih kurang ambisius dalam membuka pasar jasa karena rata-rata 

batas foreign investment yang ditawarkan sama dengan batasan yang dikomitmenkan 

dalam Uruguay Round yaitu hanya 49%, sementara Indonesia terlihat antusias dimana 

telah mengeluarkan paket kebijakan yang mengizinkan  foreign  investment  hingga  

100% di beberapa sektor jasa. Disampaikan pula bahwa tawaran dari EFTA ini 

sebenarnya menyerupai tawaran dari Hong Kong dan Singapura, sehingga Indonesia 

sudah memiliki pengalaman dalam bernegosiasi. EFTA juga meminta Indonesia 

untuk membuka bidang jasa goverment procurement dan memberlakukan kebijakan 

permanent residence bagi warga negara EFTA dengan syarat tertentu, namun hal 

tersebut tidak dapat dilakukan oleh Indonesia karena undang-undang Indonesia tidak 

memungkinkan hal tersebut. Selain itu hal ini juga bertentangan dengan komitmen 

Indonesia pada General Agreement on Trade in Service (GATS). Karena banyaknya hal 

yang bersinggungan antara WG TIS dengan WG Investment, maka diusulkan untuk 

saling berkoordinasi untuk dapat menggabungkan beberapa sektor.

WG on Investment

WG on Investment berpandangan bahwa proposal yang dilayangkan oleh pihal EFTA 

kepada Indonesia soal Investasi hanyalah berfokus pada soal liberalisasi, tidak 

menyangkut pada promosi dan proteksi. Dengan hal ini, tidak ada legal implication 
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yang dapat membahayakan posisi Indonesia. Diusulkan pula bahwa untuk isu-isu 

tertentu, penyelesaiannya sebaiknya berada diluar dispute of settlement.

WG on Rules of origin

WG ROO masih akan menggunakan draft dari negiosiasi terakhir, belum terdapat 

penambahan dari para pemangku kepentingan, namun masih terdapat beberapa 

sektor yang perlu dipelajari lebih lanjut, seperti sektor tekstil dan masalah self 

certification. 

WG on Goverment Procurement

Mengingat perjanjian IE-CEPA ini juga berisi negara-negara dari benua Eropa, WG 

Goverment Procurement berharap apa yang didapatkan pemerintah Indonesia  

pada perjanjian Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IEU-CEPA) juga akan termasuk sebagai tawaran dalam perjanjian IE-CEPA 

ini. Berkaitan dengan hal tersebut, WG ini masih mempelajari draft tawaran dari IEU-

CEPA untuk kemudian mengadaptasinya ke dalam draft IE-CEPA untuk diusulkan ke 

Jenewa.

WG on Intelectual Property Rights

Disampaikan bahwa dikarenakan IPR adalah isu yang sensitif, maka sampai saat ini 

masih terdapat 7 (tujuh) isu yang pending, namun 2 (dua) isu sudah mendapat lampu 

kuning, yaitu pabean dan transportasi. Pihak EFTA ingin memonitor bagaimana 

Indonesia melaksanakan penegakan hukum dibidang ini dan meminta untuk 

melakukan joint enforcement namun hal ini tidak dapat diterima oleh Indoneisa. 

Sementara Indonesia ingin EFTA melakukan transfer teknologi ke Indonesia dan 

Bea Cukai ingin perluasan penindakan dalam hal image. Sebelum memberikan 

persetujuan, pihak Indonesia ingin meminta Term of Reference (TOR) terlebih dahulu 

dari EFTA.

WG on General and Provisions

WG on General and Provisions akan melanjutkan negosiasi Perundingan Putaran ke-

10 sesuai dengan dokumen terakhir yang dinegosiasikan pada Perundingan Putaran 

ke-9 dengan memperbaharui ruang lingkup dispute of settlement. Disampaikan pula 

usulan agar kiranya mekanisme review yang digunakan dalam Perundingan Putaran 

ke-10 nanti menggunakan mekanisme amandemen untuk mempercepat proses 

negosiasi.

WG on Cooperation and Capacity Building

Disampaikan bahwa WG ini masih akan melakukan rapat koordinasi lebih lanjut untuk 

meminta masukan kepada Kementerian/Lembaga terkait. Rapat lanjutan dijadwalkan 

pada 29 April 2016 di Kementerian Luar Negeri.

WG on Sustainable Development

Untuk WG ini, dikarenakan masih baru maka sampai dengan saat ini masih mencari 

lead negotiatior baru untuk pihak Indonesia. 
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Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Ditjen PEN pada 

tanggal 12 April 2016, dalam rapat kali ini disampaikan 3 (tiga) usulan penambahan 

program capacity building yang akan diminta Indonesia untuk difasilitasi EFTA. 

Sebagai informasi, pada Perundingan Putaran ke-9 Ditjen PEN mengusulkan 1 (Satu) 

kegiatan yaitu Integrated Export Coaching Program yang juga telah dipresentasikan 

oleh Ka. BBPPEI selaku project leader dihadapan panel IE-CEPA tanggal 13-14 Mei 

2016 di Surabaya, Jawa Timur. 

Pada  Perundingan Putaran ke-10 kami mengusulkan 4 (empat) usulan kegiatan, yaitu;

•	 Integrated Export Coaching Program dengan project leader Ka. BBPPEI, 

sebagaimana dipresentasikan tahun 2014.

•	 Pengembangan dan Penguatan P3ED (Pusat Pelatihan & Promosi Ekspor Daerah) 

dengan project leader Sekretaris Dijten PEN.

•	 Pengembangan Indonesia Design Development Center (IDDC) dengan project 

leader Dir. Pengembangan Produk Ekspor (P2E).

•	 Penguatan Product Branding and Company Branding dengan project leader Dir. 

Pengembangan Promosi dan Citra (P2C) dan Dir. P2E.

1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

Pameran INACRAFT 2016 berlangsung di Jakarta Convention Center,  tanggal 20 - 24 

April 2016 dan dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden RI dengan ditandai 

penabuhan alat musik gandang tambua. Bapak Wakil Presiden didampingi oleh 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Perindustrian Saleh Husin, 

serta Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.  Pelaksanaan INACRAFT bertema “From 

Smart Village to Global Market” mempersembahkan “The Splendour of Minangkabau” 

sebagai ikon utama. Produk yang dipamerkan adalah produk kerajinan Indonesia 

antara lain batik, Woven Products, Gift Item, Household & Housewares, Fashion & 

Embroidery, Bags & Travel Goods, Decorative Item dan Jewellery. Pameran INACRAFT 

2016 menempati area seluas 24.080 m2. 

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

Partisipasi Pada 

Pameran INACRAFT
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Unit dari Kementerian Perdagangan yang berpartisipasi yaitu Dit. P2C (Ditjen PEN) dan 

Dit. DKM (Ditjen PDN) dimana kedua paviliun terletak menyambung dan menempati 

Assembly Hall 3 dengan total luas area yang disewa masing – masing sebesar 90 

m2 (total 180 m2). Paviliun Ditjen PEN terdiri dari booth Informasi yang diisi oleh 

Ditjen PEN beserta Team ASEAN Economic Community Center (AEC) Kemendag, dan 

14 booth peserta yang difasilitasi. Perusahaan yang terseleksi untuk difasilitasi yaitu: 

PT. Cinta Seni (perhiasan); Letung Silver (perhiasan perak); UD. Tulen Jogja/Mario 

Rubini (tas kulit); Nabata Indonesian Embroidery (baju muslim); Dwinanda Putri-Nalini 

(tas, kerajinan); Ragam, PD-Fargio Shoes (sepatu kulit);  Galeri Batik Jawa Indigo, PT 

(batik indigo); Mostra (tas dan produk kulit); Matahari Embroidery (bordir, kebaya, 

batik); Saveron (tas batik, tas tenun dan tas kulit); Kana Craft (handbag, dompet, 

anyaman bergambar); Zainal Songket (songket, jumputan); Rumah Limas Demang 

(songket, jumputan); Griya Anyam (anyaman karpet, sajadah, tas, keranjang).

Dalam rangkaian kegiatan juga diadakan Seminar yang bertajuk “Peluang dan 

Tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” pada 21 April 2016 

di Ruang Merak, JCC, yang diikuti oleh pengusaha, pelajar, dan pengrajin dengan 

menghadirkan pembicara dari ASEAN Economic Community Center (AEC Center) – 

Kementerian Perdagangan, DJPEN – Kementerian Perdagangan, Duta Besar Singapura 

untuk Indonesia, dan mantan Duta Besar Russia untuk Indonesia. 

Sepanjang penyelenggaraan, Pameran Inacraft berhasil menarik minat pengunjung 

sebanyak 20.000 pengunjung selama 5 hari pameran berlangsung. Penyelenggaraan 

pameran kali ini juga diramaikan oleh peserta pameran yang berasal dari luar negeri 

yang ikut berpartisipasi yaitu Nepal, Singapura, Jepang, Pakistan, dan India.

Dalam rangkaian acara pameran INACRAFT 2016 ini diselenggarakan juga 

penganugerahan INACRAFT Award 2016 pada 22 April 2016. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memberi penghargaan bagi karya terbaik anak bangsa yang dipamerkan di 

INACRAFT 2016. Penganugerahan INACRAFT Award dibagi atas tujuh kategori utama 

produk dan satu kategori emerging product yakni produk kerajinan dengan barang 

yang baru dan kontemporer. Sebanyak 140 nominasi produk dari sekitar 1.400 

peserta di pameran INACRAFT 2016 berhasil masuk dalam seleksi penjurian.

Tujuh kategori tersebut antara lain, kategori keramik yang dimenangkan oleh Benya 

Furniture & Home Deco; kategori tekstil yang dimenangkan oleh Tenun Lenan; 



21Bab I. KINERJA

kategori kayu dimenangkan oleh CV. Sekar Jati; kategori batu-batuan dimenangkan 

oleh Manika; kategori metal dimenangkan oleh Nahdi Jewelry; kategori serat alami 

dimenangkan oleh Rumah Warlami dan Rumah Warkuji, kategori material lainnya 

dimenangkan oleh Chameol serta kategori berkembang (emerging) dimenangkan 

oleh Nokha sedangkan untuk pemenang terbaik adalah Tenun Lenan.

Majalah Femina juga memberikan Award untuk pengusaha wanita berbakat. Femina 

Award 2016 merupakan penghargaan pilihan Editor Femina – Inacraft 2016 untuk 

produk-produk karya wanita wirausaha dengan kriteria: karya wanita, orisinalitas, 

keunikan desain, teknik keterampilan, inovasi, dan fungsi. Kana Craft dan PT. Cinta 

Seni dari stand Kemendag berhasil menjadi pemenang dari Femina Award. 

Selama 5 (lima) hari pameran, stand DJPEN-Kementerian Perdagangan ramai dikunjungi 

oleh buyer lokal maupun internasional dan berhasil mencatatkan transaksi (retail) 

maupun inquiry yang relatif menggembirakan. Total transaksi dagang dan inquiry 

selama 5 (lima) hari mencapai Rp. 802.400.000,- atau terjadi peningkatan sebesar 

134.4% dibanding tahun 2015 sebesar Rp. 342.345.500,-. Nilai tersebut merupakan  

total dari transaksi dagang dan inquiry dari pembeli asal luar negeri dan juga buyer 

lokal yang akan ditindak lanjuti setelah kegiatan pameran. Berikut adalah rincian 

transaksi Inacraft:

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri

Acara peresmian kantor ITPC Jeddah berlangsung pada tanggal 3 April 2016 di 

kantor ITPC Jeddah yang baru, yang beralamat di Gedung B lantai 5, Jl. Ruwais Jeddah, 

tepat berada di belakang kantor Jeddah Chamber of Commerce and Industry (JCCI). 

Adapun yang hadir dalam acara tersebut antara lain perwakilan Kemendag yaitu: 

Sekjen dan Dirjen PEN, Plt. Konjen RI di Jeddah serta perwakilan pengusaha dari Arab 

Peresmian Kantor 

Baru ITPC Jeddah
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Saudi yang terdiri dari perwakilan JCCI, importir potensial, perwakilan perusahaan 

Indonesia dan jurnalistik setempat. Tujuan penyelenggaraan kegiatan adalah sebagai 

upaya mempromosikan keberadaan kantor ITPC Jeddah yang baru kepada seluruh 

stakeholder dan dunia usaha di Arab Saudi. 

Acara peresmian kantor ITPC Jeddah ditandai dengan penandatanganan prasasti 

yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dengan turut 

pula disaksikan oleh Dirjen PEN. Dalam sambutan peresmian, sangat ditekankan 

arti pentingnya peningkatan kerjasama antar kedua negara khususnya dibidang 

perdagangan barang dan jasa serta penanaman modal. Diharapkan kedepannya 

kantor ITPC Jeddah dapat menjadi sarana permanent trade display bagi produk-

produk ekspor unggulan asal Indonesia dan mampu tumbuh menjadi pusat informasi 

terkait potensi dan peluang bisnis bagi pengusaha setempat yang ingin bermitra 

dagang dengan pengusaha Indonesia.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan wawancara oleh beberapa 

wartawan Media Cetak Timur Tengah. Para wartawan tersebut pada umumnya 

bertanya mengenai potensi produk Indonesia yang memenuhi kualifikasi standar 

internasional dan berpotensi untuk di ekspor ke kawasan Timur Tengah serta peluang 

investasi di Indonesia.

Seiring dengan acara peresmian kantor ITPC Jeddah yang baru, juga telah 

diselenggarakan kegiatan business meeting dan business matching. Kegiatan 

tersebut dihadiri oleh perwakilan KJRI Jeddah, perwakilan Kemendag, dan 25 orang 

perwakilan pengusaha Arab Saudi yang terdiri dari perwakilan JCCI dan para importir 

potensial.  

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional berpartisipasi pada Pameran 

Automechanika di Istambul, Turki tanggal 7-10 April 2016. Automechanika Istambul 

2016 merupakan pameran otomotif terbesar di Istambul, Turki. Pada tahun ini 

Automechanika diselenggarakan untuk yang ke-10 kalinya oleh Deutshe Messe, 

yaitu EO yang telah sukses dengan pameran Automechanika Dubai, Frankfurt, dan 

Shanghai, termasuk Istambul.

Automechanika Istambul 2016 diikuti oleh 1.282 perusahaan yang menempati 

38.173 m² dari 34 negara diantaranya yaitu : Jerman, Amerika Serikat, China, India, 

Hongkong, Iran, Spanyol, Italia, Maroko, Prancis, Korea Selatan, Pakistan, Rumania, 

Singapura, Taiwan, Tunisia dan Indonesia (untuk pertama kalinya). Pameran ini 

menampilkan produk-produk terbaru yang digelar dalam enam kategori yaitu : parts 

and components, electronics and systems, accessories and customizing, management 

& digital solution, repair and maintenance, serta car wash and car reconditioning. 

Partisipasi paviliun Indonesia menempati area seluas 81 m² di Hall 13, stand B 130-B 

138 dibangun dengan konstruksi special design. Tujuh perusahaan peserta pameran 

mendapatkan fasilitas stan berukuran 3x3 m², fascia name, rak, meja, kursi dan TV 

yang menghiasi paviliun Indonesia menayangkan video promosi dari peserta dan 

Partisipasi 

Pada Pameran 

Automechanika 

Istambul 2016
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video promosi Ditjen PEN. Peserta dan produk yang dipamerkan di paviliun Indonesia 

adalah :

•	 PT. Tri Mega Baterindo (baterai)

•	 PT. Buanatama Metalindo (filter oil)

•	 PT. Indobatt Industri Permai (baterai)

•	 PT. Elang Perdana Tyre Industry (ban)

•	 PT. Supreme Belting Perkasa (sabuk karet otomotif)

•	 PT. Jimco Sukses Indonesia (filter oil)

•	 PT. Multistrada Arah Sarana (ban dan baterai)

Partisipasi DJPEN pada pameran ini untuk mendukung perusahaan produk komponen 

otomotif Indonesia dalam upaya pengembangan pasar ekspor khususnya di kawasan 

perbatasan Eropa dan Asia. Pameran resmi dibuka secara sederhana dengan 

sambutan dari penyelenggara dan dihadiri oleh peserta yang kemudian dilanjutkan 

dengan kunjungan ke stan pameran Automechanika Istambul 2016.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak penyelenggara, bahwa pengunjung/

buyer pada pameran  Automechanika Istambul 2016 mencapai 42.781 pengunjung  

dari 75 negara dengan buyer potensial yang rutin hadir pada pameran. Kehadiran 

pembeli dari Bosnia, Bulgaria, Republik Ceko, Moldova, Serbia, Spanyol, Tunisia pada 

pameran Automechanika 2016 kali ini, adalah untuk mengembangkan hubungan 

bisnis baru dengan para exhihibitor. 

Partisipasi Indonesia pada kali pertama ini memiliki prospek yang baik sehingga 

peserta Indonesia optimis mendapatkan order kedepan. Estimasi transaksi order 

peserta Paviliun Indonesia yang terjadi selama pameran berlangsung sebesar USD 

590.000, sementara transaksi penjualan langsung (ritel) sebesar USD 100.000. 

adapun inquiry yang dilaporkan oleh para peserta yaitu sebanyak 360 permintaan 

seperti yang berasal dari China, Turki, Albania, Belarus, Sudan, Mesir, Marroco, Libya, 

Lebanon, Jerman, Iran dan Kuwait.

Total estimasi transaksi dagang dimaksud diperlihatkan pada tabel sebagai berikut :
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Kegiatan evaluasi pelaksanaan Misi Dagang Terpadu sektor perdagangan, energi, 

investasi, perbankan dan ketenagakerjaan profesional Indonesia ke Kuwait 

dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 di Ruang Rapat Auditorium III, Kementerian 

Perdagangan. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional, dan dihadiri oleh Duta Besar RI di Kuwait City, beserta para peserta 

misi dagang dan perwakilan kantor utusan khusus presiden untuk Timur Tengah 

dan OKI. Pada sambutannya, Dirjen PEN menyampaikan ucapan terima kasih dan 

apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi para peserta Misi Dagang, terutama 

kepada Duta Besar RI di Kuwait City yang telah memberikan dukungan penuh dalam 

penyelenggaraan kegiatan ini.

Tujuan rapat evaluasi adalah untuk mendapatkan masukan dari para peserta misi 

dagang, terkait dengan pelaksanaan Misi Dagang, sekaligus mendiskusikan langkah 

tindak lanjut yang dapat dilaksanakan guna mendorong nilai perdagangan kedua 

negara. Kegiatan evaluasi pelaksanaan misi dagang terpadu Indonesia ke Kuwait 

Oman diawali dengan paparan duta besar RI di Kuwait City yang menyampaikan 

mengenai ringkasan misi dagang di Kuwait terdiri dari pelaksanaan Working Dinner, 

Business Forum dan One on One Business Meeting, survey pasar, kunjungan ke 

berbagai perusahaan Kuwait, serta pelaksanaan pertemuan bilateral. Duta Besar RI 

di Kuwait City menyampaikan bahwa sesuai dengan informasi yang diperoleh dari 

delegasi misi dagang,  pelaku usaha kuwait memiliki ketertarikan untuk membeli 

produk Indonesia antara lain ikan tuna, essential oil, sprei linen, arang kayu, gaharu, 

sabun, deterjen, obat-obatan dan peralatan listrik.

Selain itu, pada pelaksanaan Misi Dagang, ke Kuwait, juga dibahas mengenai 

rencana penjajagan untuk membangun House of Indonesia (HoI) dengan tempat 

yang ditawarkan oleh Grup Usaha Al Dabous. Disepakati untuk menyampaikan 

draft format kerja sama terkait pembentukan HoI dari masing-masing pihak dalam 

kurun waktu 6 bulan. HoI yang ditawarkan Al Dabous berukuran seluas 3.000 – 

5.000 m2. Kementerian Perdagangan dan industri Kuwait juga mendukung tindak 

lanjut & bersedia memfasilitasi pertemuan komite bersama (Joint Committee) dan 

pembentukan Indonesia – Kuwait Business Council yang akan melibatkan KADIN 

kedua negara. 

a. PT. Iwika Karya Sejahtera

PT. Iwika Karya Sejahtera sebelumnya telah beroperasi di Oman, dengan 

mengirimkan produk saklar, ducting dan peralatan listrik lainnya. Terkait dengan 

rencana pembentukan HoI, PT. Iwika Karya Sejahtera menyampaikan bahwa 

pihak Al Dabous telah mengirimkan penawaran kepada PT. Iwika Karya Sejahtera 

menyarankan  agar  luas  lahan  seluas  1000 m2 dapat  diisi oleh beberapa 

perusahaan besar dan kecil, dengan mekanisme perusahaan besar dapat 

diberikan subsidi silang kepada perusahaan kecil. Diharapkan agar Kementerian 

Perdagangan dapat menarik minat perusahaan besar untuk berpartisipasi, 

sehingga UKM Indonesia juga dapat berpartisipasi pada HoI tersebut.

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Misi Dagang 

Indonesia ke 

Kuwait
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b. PT. Rezeki Inti Artha

PT. Rezeki Inti Artha menyampaikan bahwa pada pelaksanaan misi dagang, 

perusahaan mereka mendapatkan 2 perusahaan yang berminat terhadap 

produk ikan tuna, namun masih perlu menyesuaikan harga dan regulasi yang 

diberlakukan di Kuwait.

c. Permata Bunda

Permata Bunda mendapatkan penawaran dari Grand Mall untuk membuka gerai 

ditempatnya. Namun demikian, Permata Bunda harus menyediakan pekerja untuk 

mengelola gerai tersebut. Selain itu, Permata Bunda menyatakan ketertarikannya 

untuk berpartisipasi pada HoI.

d. Global Mulyo Mandiri

Global Mulyo Mandiri menyampaikan bahwa terdapat permintaan yang cukup 

besar untuk kayu gaharu Indonesia dari pasar Timur Tengah yang mencapai 700 

ton per tahun. Namun, masih terkendala oleh ketersediaan bahan baku yang 

berkualitas. Kesulitan ini muncul dikarenakan minimnya modal yang dimiliki 

oleh pelaku usaha gaharu Indonesia.

e. PT. Pupuk Indonesia

PT. Pupuk Indonesia belum melihat adanya peluang kerja sama perdagangan 

yang besar dengan Kuwait, karena Kuwait merupakan negara yang lebih besar 

memfokuskan diri kepada produksi minyak bumi. Selain itu, saat ini pangsa 

pasar produk pupuk di Timur Tengah mengalami penurunan, seiring dengan 

menurunnya situasi ekonomi global. Namun demiikian, masih ada kemungkinan 

untuk dapat memasarkan produk pupuk Indonesia, khususnya NPK.

f. Darya Varia

Darya Varia menyampaikan bahwa saat ini, perusahaannya tengah dalam proses 

memperoleh sertifikasi dari GCC, diperkirakan pada tahun 2017, Darya Varia 

akan menyelesaikan proses registrasi produk-produknya.

Di bidang tenaga kerja professional Indonesia, perwakilan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyampaikan 

bahwa kunjungan ke Kuwait menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk peluang kerjasama ketenagakerjaan Indonesia ke Kuwait, BNP2TKI akan 

berkoordinasi dengan KBRI Kuwait City dan Atase Ketenagakerjaan Indonesia.

b. Sebagai informasi tambahan, di Oman mendapat permintaan sebanyak 229 

tenaga kerja yang akan di tindak lanjuti oleh PT. Binamandiri.

c. PT. Haena, sudah menandatangani MoU dengan dua perusahaan Kuwait (260 

orang dengan rata-rata gaji 200 KWD).
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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 April 2016, dengan rincian sebagai 

berikut:

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada 

bulan April 2016 berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) permintaan melalui CSC, 

diantaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 27 (dua 

puluh tujuh) permintaan, berdasarkan pengiriman email CSC maupun brafaks 

berjumlah 60 (enam puluh) permintaan. Diantara email/brafaks tersebut, 

sebanyak 41 (empat puluh satu) permintaan berasal dari dalam negeri dan 

sebanyak 19 (sembilan belas) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun 

permintaan hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut 

berasal dari 24 (dua puluh empat) negara, yaitu: India, Mesir, Amerika, Jepang, 

Australia, Singapura, Kanada, Saudi Arabia, Turki, Argentina, Chili, Korea Selatan, 

Ukraina, Vietnam, China, Denmark, Finland, Hong Kong, Kuwait, New Zealand, 

Papua New Guinea, Portugal, Switzerland, Thailand. 

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, processed food and 

beverages, furniture, coffe, fishery, leather & leather product, paper & paper 

product, yarn, textile, & textile products, animal product, cpo & cooking oil, 

electric & electronic products, footwear, machineray, metal products, spices, 

accessories, consumer goods, charcoal, fashion, gum & resin, glassware, 

household, jewelery, packaging, tableware, cacao. 

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 April 2016 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) 

pengunjung dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 

konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis, dengan rincian  sebagai berikut:

1.4.  Pengembangan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi 
        Ekspor

Pelayanan 

Customer Service 

Centre 
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A. Layanan Konsultasi Bisnis  

Jumlah pengunjung CSC yang memerlukan informasi ekspor pada bulan 

April 2015 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perusahaan. Pengunjung CSC 

membutuhkan informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk 

dapat berpartisipasi di ruang CSC Kementerian Perdagangan yang berasal 

dari Jakarta, serta informasi daftar importir maupun data statistik. Selain 

pemintaaan informasi di atas, sebagian pengunjung juga ingin mengetahui 

informasi tentang Membership Services.

B. Permanent Trade Display (PTD)

Pada periode April 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer 

(PTD) sebanyak 53 (lima puluh tiga) perusahaan Terkait dengan kelengkapan 

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

Perdagangan telah melengkapi salinan SNI/BPOM, sedangkan yang lainnya 

sedang dalam tahap tindak lanjut pengadaannya dan dikomunikasikan 

dengan masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan dokumen 

tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan bahwa perusahaan 

yang men-display produk di ruang CSC Kementerian Perdagangan harus 

menyertakan salinan SPPT SNI atau sertifikat dari BPOM. 

Untuk Tahun Anggaran 2016 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 

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

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

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

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

Bulan April 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 20 (dua puluh) angkatan pelatihan 

di mana 6 (enam) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta sedangkan sisanya 

dilaksanakan di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 624 orang dengan 

rincian sebagai berikut:

a. “Bisnis Online Ekspor Impor” (Jakarta, 5 s.d. 7 April 2016). Pelatihan ini diikuti 

oleh 20 orang peserta.

b. “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 12 s.d. 14 April 2016). Pelatihan ini diikuti 

oleh 24 orang peserta.

c. “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 12 s.d. 20 April 2016). Pelatihan 

ini diikuti oleh 23 orang peserta.

d. “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 19 s.d. 21 April 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 27 

orang peserta.

e. “Akses dan Survey Pasar Ekspor Melalui Internet” (Jakarta, 26 s.d. 27 April 2016). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag 

Kab. Tangerang dan diikuti oleh 35 orang peserta.

f. “Akses dan Survey Pasar Ekspor Melalui Internet” (Jakarta, 28 s.d. 29 April 2016). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag 

Kab. Tangerang dan diikuti oleh 35 orang peserta.

g. “Bagaimana Memulai Ekspor” (Balikpapan, 5 s.d. 7 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindagkop Provinsi 

Penyelenggaraan 

Program Pelatihan

1.5.  Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor
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Kalimantan Timur dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di Provinsi Kalimantan Timur.

h. “Workshop Training of Exporters (TOX)” (Mataram, 7 April 2016). Kegiatan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan P3ED Mataram dan diikuti 

oleh 50 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.

i. “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Surakarta, 7 s.d. 9 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.

j. “Strategi Pemasaran Ekspor” (Purbalingga, 12 s.d. 14 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindagkop Kabupaten 

Purbalingga dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM 

di Kabupaten Purbalingga.

k. “Training of Exporters (TOX)” (Surabaya, 12 s.d. 14 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan P3E Surabaya dan diikuti oleh 

30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha di Surabaya dan sekitarnya.

l. “Kemasan Makanan dan Minuman untuk Ekspor” (Medan, 12 s.d. 14 April 2016). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas 

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

para mahasiswa/i di USU Medan.

m. “Pengembangan Produk dan Kemasan Agribisnis untuk Ekspor” (Mamuju, 12 s.d. 

14 April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan 

Disperindag Provinsi Sulawesi Barat dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri 

atas para pelaku UKM di Provinsi Sulawesi Barat.

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

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Kabupaten 

Aceh Utara dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha 

di Kabupaten Aceh Utara.

o. “Prosedur Ekspor Plus Simulasi [Kelas A dan B]” (Yogyakarta, 19 s.d. 21 April 

2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Sekolah 

Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Nasional (STIM YKPN) 

Yogyakarta dan diikuti oleh total sebanyak 60 orang peserta yang terdiri atas 

para mahasiswa/i di STIM YKPN Yogyakarta.

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

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag dan ESDM 

Kabupaten Kerinci dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di Kabupaten Kerinci.
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q. “Workshop Training of Exporters (TOX)” (Surakarta, 21 April 2016). Kegiatan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Kota Surakarta 

dan diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Kota 

Surakarta.

r. “Pengembangan Produk Potensial untuk Pasar Ekspor” (Pekalongan, 26 s.d. 28 

April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan 

Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan dan diikuti oleh 30 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM di Kota Pekalongan.

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

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi Riau 

dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Kabupaten 

Bengkalis.
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPEI berupaya menjalin kerjasama 

dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan untuk memperluas dampak 

positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI. Beberapa kegiatan 

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

a. Pada tanggal 1 s.d. 3 April 2016 PPEI berpartisipasi dalam kegiatan pameran 

Agrinex Expo yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam 

kegiatan tersebut booth PPEI memberikan informasi kepada para peserta dan 

pengunjung pameran terkait program pendidikan dan pelatihan perdagangan 

internasional yang diselenggarakan oleh PPEI. 

b. Pada tanggal 5 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan kunjungan 

kerja ke Disperindag Kota Balikpapan dalam rangka penjajagan program 

kerjasama dan pemantauan kegiatan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

melakukan tinjauan terhadap penyelenggaraan pelatihan-pelatihan ekspor yang 

telah berlangsung atas kerjasama kedua pihak sebelumnya sekaligus menjajagi 

peluang keberlanjutan jalinan kerjasama di antara kedua belah pihak.

c. Pada tanggal 14 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat 

yang diselenggarakan oleh Ditjen PEN terkait pembahasan kegiatan Program 

Curriculum Development Market Information and Sector Export Market Plan 

(SEMP) on Speciality Coffee. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa program 

prioritas dalam skema kejasama antara Ditjen PEN dengan CBI Belanda yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2016 s.d. 2017 antara lain adalah market information 

and market intelligence; trade fair participation; dan curriculum development.

d. Pada tanggal 15 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag dan ESDM Kabupaten Kerinci guna 

membahas rencana kerjasama pelaksanaan pelatihan “Bagaimana Memulai 

Ekspor” yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2016 atas 

kerjasama antara kedua belah pihak.

e. Pada tanggal 19 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI terkait penandatanganan 

Promosi dan 

Kerjasama
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Joint Statement antara Kementerian Perdagangang RI dengan Pemerintah 

Prefektur Wakayama, Jepang, tentang aktivitas promosi ekspor.

f. Pada tanggal 19 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan PT. Fakus Bisnis Indonesia terkait persiapan 

pelaksanaan kegiatan talkshow di radio yang akan disiarkan di Radio Camajaya 

pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 7 pagi.

g. Pada tanggal 20 s.d. 24 April 2016 PPEI berpartisipasi dalam kegiatan pameran 

Inacraft yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam kegiatan 

tersebut booth PPEI memberikan informasi kepada para peserta dan pengunjung 

pameran terkait program pendidikan dan pelatihan perdagangan internasional 

yang diselenggarakan oleh PPEI

h. Pada tanggal 29 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat 

yang diselenggarakan oleh Ditjen PEN terkait kegiatan Trade and Private Sector 

Assistance (TPSA) yang dilaksanakan atas kerjasama antara Kementerian 

Perdagangan RI dengan Conference Board of Canada (CBOC) dan Trade Facilitation 

Office (TFO) Canada.

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 

selama bulan April 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut:

a. Pada tanggal 1 April 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

kurikulum dan silabus untuk pelatihan “Pengembangan Produk dan Kemasan 

Agribisnis untuk Ekspor” dengan menghadirkan Sdr. Nursyamsu Mahyuddin 

(praktisi) dan Sdri. Rinrin Jamrianti (praktisi) sebagai narasumber.

b. Pada tanggal 5 s.d. 7 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

kunjungan kerja ke Manado dalam rangka pelaksanaan kegiatan Analisa 

Kebutuhan Diklat Daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan 

informasi dari para stakeholder yang ada di daerah (Disperindag dan pelaku 

UKM) perihal materi dan topik diklat ekspor yang sekiranya mereka perlukan 

guna mendukung peningkatan kinerja perdagangan internasional, khususnya 

ekspor, di daerah tersebut.

c. Pada tanggal 12 April 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

kurikulum dan silabus untuk pelatihan baru, yaitu “Pengembangan Produk 

Potensial Ekspor (Batik Handicraft)”, dengan menghadirkan Sdr. Benny Adrianto 

(praktisi) dan Sdri. Aprina Murwanti (praktisi) sebagai narasumber.

d. Pada tanggal 13 April 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan 

kurikulum dan silabus untuk pelatihan baru, yaitu “Manajemen Pergudangan 

Ekspor Impor”, dengan menghadirkan Sdr. Antoni Tampubolon (praktisi) dan 

Sdr. Sri Handoko S. (praktisi) sebagai narasumber.

e. Pada tanggal 15 April 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan kegiatan presentasi 

calon fasilitator baru atas nama Sdri. Aprina Murwanti (praktisi) dan Sdr. Benny 

Adrianto (praktisi) yang membawakan materi terkait pelatihan “Pengembangan 

Produk Potensial Ekspor (Batik Handicraft)”. Dari hasil presentasi tersebut 

disepakati bahwa kedua calon fasilitator tersebut telah memenuhi syarat untuk 

membawakan materi yang telah mereka presentasikan dalam pelatihan-pelatihan 

ekspor yang diselenggarakan oleh PPEI.

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Silabus 
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f. Pada tanggal 20 April 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan kegiatan 

presentasi calon fasilitator baru atas nama Sdr. Oesman Abdurohman (praktisi) 

yang membawakan materi “Tata Laksana Kepabeanan”. Dari hasil presentasi 

tersebut disepakati bahwa calon fasilitator tersebut telah memenuhi syarat untuk 

membawakan materi yang telah dipresentasikan dalam pelatihan-pelatihan 

ekspor yang diselenggarakan oleh PPEI.

g. Pada tanggal 25 s.d. 27 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

kunjungan kerja ke Palembang dalam rangka kegiatan Konsultasi Pengembangan 

Kurikulum. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari para pelaku 

usaha di Palembang dan sekitarnya terkait informasi yang mereka perlukan 

untuk mengembangkan usaha mereka. Informasi yang diperoleh akan diolah 

untuk menunjang penyusunan kurikulum dan silabus untuk pelatihan ekspor 

yang akan dilaksanakan di Palembang.

a. Pada tanggal 6 April 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan beberapa pelatihan yang telah 

berlangsung, yaitu:

•	 “Strategi Pemasaran Ekspor” (Pekalongan, 14 s.d. 16 Maret 2016);

•	 “Strategi Pemasaran Produk Agribisnis untuk Ekspor” (Kuningan, 14 s.d. 16 

Februari 2016);

•	 “Desain Kompon Barang Jadi Karet” (Jakarta, 14 s.d. 18 Maret 2016);

•	 “Prosedur Ekspor” (Soreang, 15 s.d. 17 Maret 2016);

•	 “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 15 s.d. 23 Maret 2016).

b. Pada tanggal 19 April 2016 seluruh pegawai di lingkungan PPEI menghadiri 

kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang menghadirkan narasumber dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK).

c. Pada tanggal 25 April 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan beberapa pelatihan yang telah 

berlangsung, yaitu:

•	 “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 22 s.d. 24 Maret 2016);

•	 “Bagaimana Memulai Ekspor” (Nunukan, 22 s.d. 24 Maret 2016);

•	 “Strategi Penetrasi Pasar Ekspor ke ASEAN” (Surabaya, 29 s.d. 31 Maret 2016);

•	 “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Semarang,29 s.d. 31 Maret 2016);

•	 “Bagaimana Memulai Ekspor” (Balikpapan, 5 s.d. 7 April 2016);

•	 “Workshop TOX” (Surabaya, 7 April 2016);

•	 “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 12 s.d. 14 April 2016).

d. Pada tanggal 26 s.d. 27 April 2016 PPEI menjadi tuan rumah penyelenggaraan 

Workshop “A Step by Step Guide for Indonesian SMEs to Export to Canada”. 

Berdasarkan hasil dari workshop tersebut, draft “A Step by Step Guide for 

Indonesian SMEs to Export to Canada” akan dijadikan buku panduan UKM 

Indonesia untuk melakukan ekspor ke Canada.

e. Pada tanggal 29 April 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

rapat di kantor pusat Kementerian Perdagangan RI yang membahas persiapan 

perundingan putaran ke-10 WG CCB IE-CEPA. Dalam rapat tersebut disampaikan 

bahwa PPEI dapat memberikan dukungan dengna pusat promosi di lima daerah, 

yaitu Medan, Surabaya, Mataram, Makassar dan Banjarmasin.

Kegiatan Lain
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Aktivasi Kerja Sama 

KADIN

Peresmian Kantor 

Baru ITPC Jeddah

Aktivasi Kerja Sama 

KADIN

Bab II. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Untuk kegiatan aktivasi tahun 2016, melihat hasil evaluasi kegiatan pada tahun 

sebelumnya yang berhasil menciptakan UKM ekspor maka Pihak KADIN mengusulkan 

tema pelaksanaan kegiatan aktivasi ditambah bidang logistik. Salah satu hal yang 

menjadi kendala dalam pengembangan ekspor daerah adalah permasalahan logistik 

dan ranti pasok yang kurang baik. Oleh sebab itu, pihak KADIN mengusulkan agar 

para calon UKM yang akan diberikan pembiayaan usaha oleh PT. Palapa harus 

diberikan informasi mengenai kondisi terkini per-logistik-an daerah.

Kesediaan pihak Jeddah Chamber of Commerce and Industry (JCCI) untuk memberikan 

fasilitas pameran gratis (untuk 5-10 booth) di ruang pameran JCCI, khususnya untuk 

produk-produk yang spesifik asal Indonesia dan pihak JCCI juga akan membantu 

terkait promosi produk-produk tersebut di wilayah Arab Saudi.

Pelaksanaan Misi Dagang, ke Kuwait, juga dibahas mengenai rencana penjajagan 

untuk membangun HoI dengan tempat yang ditawarkan oleh Grup Usaha Al Dabous. 

Disepakati untuk menyampaikan draft format kerja sama terkait pembentukan 

HoI dari masing-masing pihak dalam kurun waktu 6 bulan. HoI yang ditawarkan Al 

Dabous berukuran seluas 3.000 – 5.000 m2.

Mengenai rencana penambahan tema bidang logistik pada kegiatan aktivasi kerja 

sama antara Ditjen PEN dengan KADIN, akan dilakukan koordinasi teknis dengan 

Direktorat Logistik Ditjen PDN. Mengingat ruang lingkup kerja sama yang melibatkan 

seluruh unit eleson 1 di lingkungan kementerian perdagangan, maka narasumber 

yang di harapkan hadir memiliki pemahaman di bidang logistik.

Terkait rencana JCCI yang akan memberikan fasilitas gratis promosi produk Indonesia 

di ruang pameran JCCI, ITPC dan fungsi ekonomi KJRI Jeddah pada bulan April ini 

akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan.

Penjajakan pembentukan House of Indonesia (HoI) yang ditawarkan oleh Al Dabous di 

Kuwait akan dipelajari dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan stakeholder terkait, 

khususnya mengenai skema kerjasama, pelaku usaha yang akan menjadi tenant, 

fasilitas yang diberikan dan hal-hal teknis lainnya.

Evaluasi 

Pelaksanaan Misi 

Dagang Indonesia 

ke Kuwait

2.1  Kendala, Isu dan Permasalahan

2.2  Tindak Lanjut Penyelesaian

Peresmian Kantor 

Baru ITPC Jeddah

Evaluasi 

Pelaksanaan Misi 

Dagang Indonesia 

ke Kuwait



34

DITJEN PEN Laporan Bulanan Periode April 2016

Bab III. PENUTUP

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

kegiatan antara lain berupa Gathering Muslim Fashion Festival Indonesia, Partisipasi 

Pada Talkshow Agrinex Expo 2016 “Akses Pasar UMKM Pangan”, Dekranas Award 

2015 – 2016, Perkembangan Indonesia Design Development Center (IIDC), Misi 

Dagang Terpadu di Oman, 30 Maret – 1 April 2016, Rencana Kegiatan Aktivasi 

Kerjasama Ditjen PEN – IPD Germany di Bidang Promosi Dagang Tahun 2016, 

Aktivasi Kerja Sama KADIN, Persiapan Kunjungan KADIN Mekah, Persiapan Rencana 

Perundingan Putaran ke-10 IE-CEPA dan Posisi Ditjen PEN Sebagai Bagian Working 

Group on Cooperation for Capacity, Partisipasi Pada Pameran INACRAFT, Peresmian 

Kantor Baru ITPC Jeddah, Partisipasi Pada Pameran Automechanika Istambul 2016, 

Evaluasi Pelaksanaan Misi Dagang Indonesia ke Kuwait, pelayanan informasi melalui 

Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan buyer melalui CSC, serta peningkatan SDM 

melalui beberapa program diklat ekspor.

Dengan demikian, sepanjang bulan April 2016, selain beberapa aktivitas promosi, 

kegiatan Ditjen PEN banyak menunjukkan aktivitas persiapan, pembahasan dan 

pengembangan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan untuk 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 April 

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


