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KATA PENGANTAR
Pada laporan bulanan periode Februari 2016 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang
telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Partisipasi
Kementerian Perdagangan pada Briefing Desainer Kegiatan Desainer Dispatch Service
(DDS) 2016, Rencana Kegiatan TTI di India Tahun 2016; mencakup lingkup kegiatan
Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor yaitu Bisnis Forum dan Investasi
Indonesia-Hungaria, Pertemuan dengan Trade Commissioner KADIN Montreal
International di Montreal, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag
dengan BPOM, Persiapan Kunjungan Menlu Bulgaria ke Indonesia, The 8th Annual

Meeting of The Council Directors of AKC (ASEAN-Korea Centre), Rapat Koordinasi
Interkem Bidang Penanganan Visitors/Buyers TEI 2016 dengan PT.Angkasa Pura II
Cabang Bandara Soekarno-Hatta.
Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan
Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Partisipasi Ditjen PEN Kemendag pada
Pameran The 81th Tokyo International Gift Show Spring 2016, Partisipasi Indonesia
pada Stockholm Furniture and Light Fair, Kunjungan Kerja ke Pameran Ambiente 2016
dan Beberapa Importir di Jerman; 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
Februari 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 kedua 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, Maret 2016
Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional

Nus Nuzulia Ishak
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia, selama Bulan Februari 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 Februari 2016 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk
ekspor meliputi kegiatan antara lain: Briefing Desainer Kegiatan Desainer Dispatch

Service (DDS) 2016, Rencana Kegiatan TTI di India Tahun 2016.
Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama
Bulan Februari ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Bisnis Forum
dan Investasi Indonesia-Hungaria, Pertemuan dengan Trade Commissioner KADIN
Montreal International di Montreal, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
Kemendag dengan BPOM, Persiapan Kunjungan Menlu Bulgaria ke Indonesia, The

8th Annual Meeting of The Council Directors of AKC (ASEAN-Korea Centre), Rapat
Koordinasi Interkem Bidang Penanganan Visitors/Buyers TEI 2016 dengan PT.Angkasa
Pura II Cabang Bandara Soekarno-Hatta.
Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia
pada bulan Februari ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Partisipasi Ditjen PEN
Kemendag pada Pameran The 81th Tokyo International Gift Show Spring 2016,
Partisipasi Indonesia pada Stockholm Furniture and Light Fair, Kunjungan Kerja ke
Pameran Ambiente 2016 dan Beberapa Importir di Jerman.
Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui
kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi

inquiry, dimana pada bulan Februari ini telah diterima sebanyak 78 (tujuh puluh
delapan) permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer

Service Center (CSC) sepanjang bulan Februari juga telah menerima kunjungan dari
15 (lima belas) perusahaan dari luar negeri yang membutuhkan layanan berupa
konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis.
Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Februari 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 pada Rencana Kegiatan TTI di India Tahun 2016, Persiapan
Kunjungan Menlu Bulgaria ke Indonesia.
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1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor
Briefing Desainer Kegiatan Designer Dispatch Service (DDS) 2016 Kegiatan Designer

Briefing Desainer

Dispatch Service (DDS) tahun ini direncanakan akan diselenggarakan di 11 daerah,

Kegiatan Designer

yaitu: Jawa Barat (Bogor dan Purwakarta), Jawa Tengah (Cilacap dan Solo), Dl

Dispatch Service

Yogyakarta (Kota Gede), Jawa Timur (Surabaya), NTT (Kupang), Kalimantan Tengah

(DDS) 2016

(Palangkaraya), Sumatera Barat (Padang), Jambi dan Sumatera Utara (Medan) dengan
produk yang dibidik adalah furnitur, home decor dan handicraft. Tema yang diusung
tahun ini adalah green design yang berhubungan dengan isu lingkungan hidup,
dengan fokus reduce, reuse dan recycle.
Tahapan Kegiatan DDS 2016:
a.

Seleksi Desainer
Dilakukan untuk mendapatkan desainer yang sesuai dengan kriteria yang
dibutuhkan melalui metode seleksi administrasi, studi kasus dan wawancara
dengan mengundang 3 kurator yang terdiri dari desainer industri dan akademisi.

b. Briefing Desainer dan PIC
Dilakukan untuk memperkuat kinerja dan kerjasama pihak terkait dalam kegiatan
DDS 2016 di 11 daerah sehingga kegiatan ini dapat secara efektif mencapai
tujuan untuk menciptakan produk baru berbasis desain yang sesuai dengan
kebutuhan pasar ekspor. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan
pemahaman desainer tentang bagaimana menciptakan desain yang berbasis
kearifan lokal serta mekanisme kerjasama antara desainer dengan pelaku usaha.
c.

Seminar dan Seleksi Pelaku Usaha
Bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menciptakan
produk

berbasis

desain

sekaligus

menjaring

pelaku

usaha

yang

akan

diikutsertakan pada kegiatan DDS 2016.
d. Pendampingan Tahap I
Pada tahap ini akan dilakukan diskusi antara desainer dan pelaku usaha terpilih
untuk menentukan konsep desain produk yang akan dikembangkan prototypenya.
e. Pendampingan Tahap ll
Pada tahap ini akan dilakukan monitoring secara langsung proses pembuatan
prototype produk serta diskusi mengenai kendala yang dihadapi oleh pelaku
usaha dalam proses pembuatannya.
f.

Pendampingan Tahap lll
Pada tahap ini merupakan finalisasi pembuatan prototype produk serta
menyiapkan bahan promosi dan publikasi (katalog,

poster, foto produk dan

leaflet).
g. Pameran
Sebagaimana tahun lalu, produk yang dihasilkan dari kegiatan DDS 2016 akan
ditampilkan pada penyelenggaraan TEI 2016. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
respon sekaligus mempublikasikan dan mempromosikan produk tersebut ke
pasar ekspor.
h. Evaluasi di setiap tahapan kegiatan
Dilakukan agar pada setiap tahap kegiatan dapat termonitor dengan baik dan
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
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Progress Kegiatan
Dalam pelaksanaan DDS 2016 telah dilaksanakan hingga saat ini beberapa kegiatan
sebagai berikut :
a.

Seleksi Desainer
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 dan 24 November 2015 dengan
mengundang Andar Bagus Sriwarno, Ph.D (akademis), Harry Maulana, S. Dn
(praktisi) dan Deny Willy, M. Sn (akademisi) sebagai tim kurator dengan hasil 11
desainer terpilih beserta daerah penugasannya sebagai berikut:
1.

Harry Anugrah Mawardi		

: Bogor

2.

Yogie Chandra Bumi		

: Solo

3.

Gihon Nugrahadi		

: Padang

4.

Fachril Fathiansyah Dasril

: Palangkaraya

5.

Mufti Alem			

: Cilacap

6.

M. Rizky Ardiansyah		

: Surabaya

7.

Fauzi Arif Adhika		

: Medan

8.

Ahmad Kharisma Ramadhan

: Kupang

9.

Raymond M. Simanjuntak

: Purwakarta

10. Raditya Ardianto Taepur		

: Jambi

11. Santika Syaravina		

: Kota Gede

b. Briefing Desainer dan PIC
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2016 di R. Rapat Lt. 14, Gedung
Utama, Kemendag. Kegiatan bertujuan untuk membangun komitmen para desainer
dan PIC dalam melaksanakan kegiatan DDS 2016.
Pada kegiatan ini turut diundang 2 orang narasumber yang memberikan paparan
terkait pengembangan desain, yaitu:
•

Andar Bagus Sriwarno, Ph.D yang memaparkan materi “Pemahaman Local

Content sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan desain“ antara lain
membahas: desain produk baru perlu menunjang sehingga konsumen menjadi
lebih jelas akan fungsi atau penggunaan produk tersebut. Proses penciptaan
produk baru perlu dilakukan research serta tes selera pasar terlebih dahulu
sebelum diluncurkan. Hal lain yang penting adalah desain produk mampu
menonjolkan kekhasan produk baik dari sisi sosial, budaya, lingkungan maupun
gaya hidup.
•

Harry Maulana, S. Dn yang memaparkan materi mengenai “Teknik komunikasi

antara Desainer dan Pelaku Usaha“, antara lain: penjelasan teknis tiap tahapan
kegiatan DDS beserta kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh desainer
maupun PIC dan sharing tip dan trik terhadap kendala selama pelaksanaan DDS.
Beberapa masukan dari para desainer, yaitu :
Produk hasil DDS diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Agustus, agar memiliki
cukup waktu dalam menyiapkan bahan marketing kit (brosur, leaflet dan katalog).
Hal ini juga dapat menjadi bahan informasi yang akan disampaikan kepada
para perwakilan di luar negeri untuk dapat membantu mencarikan buyer yang
membutuhkan produk hasil DDS dan dipertemukan di TEI.
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Rapat persiapan rencana kegiatan TTI di India Tahun 2016 yang diadakan pada

Rapat Persiapan

tanggal 4 Februari 2016 di Ruang Rapat Direktorat Asia Selatan dan Tengah (Dit.

Rencana Kegiatan TTI

Asselteng), Kemlu ini dipimpin oleh Direktur Asselteng (lbu Listyowati) dan turut

di India Tahun 2016

dihadiri oleh Direktur Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri BEKRAF (Bp. Rossalis
R. Adenan), Direktur Pemasaran Luar Negeri BEKRAF (Bp. Boni Pudjianto), Direktur
P2E Kemendag, Ketua Pokja Diplomasi Ekonomi Kemlu (Bp. Sabran), perwakilan Biro
Perencanaan Kementerian KUKM, dan tim Marketing Officer BKPM. Rapat bertujuan
untuk membahas rencana kegiatan TTI di India tahun 2016, terutama penentuan
jadwal pelaksanaan yang harus dikoordinaslkan dengan Dubes India di Jakarta,
Dubes Rl di New Delhi, KJRI Mumbai dan ITPC Chennai.
Rapat dibuka oleh Direktur Asselteng yang menyampaikan bahwa Kemlu akan
mengadakan acara TTI di India dan akan menjadi momentum penting dalam
meningkatkan hubungan antara Indonesia dan India, sebagaimana tertuang dalam

Joint Declaration yang diterbitkan di New Delhi pada tanggal 23 November 2005.
Sehubungan dengan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke India pada
bulan Juni 2016, maka Menlu mengharapkan agar kegiatan TTI dapat dijadikan
sebagai salah satu kegiatan pre-event menjelang kunjungan kenegaraan dimaksud.
Dengan demikian, pada pertemuan antara Presiden Rl dengan PM India mendatang,
diharapkan telah tersusun sejumlah rencana kerjasama strategis antara Indonesia
dan India, yang menjadi topik pembahasan dan dapat ditindaklanjuti oleh kedua
pimpinan negara. Untuk itu, Kemlu mengharapkan adanya program kerja dari K/L
lain yang dapat disinergikan dengan kegiatan TTI di India.
Rencana kegiatan TTI di India juga telah dikoordinasikan dengan KBRI New Delhi,
KJRI Mumbai dan ITPC Chennai. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat dua
kegiatan di India yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan TTl, yaitu “Exhibition

Remarkable lndonesia” pada bulan Mei 2016, dan “36th International lndia Trade
Fair 2016” pada bulan November 2016.

Apabila disinergikan dengan kegiatan

“Solo Exhibition Remarkable lndonesia”, maka konsep dan fokus kegiatan TTI dapat
ditentukan sendiri, melalui koordinasi dengan Dubes India di Jakarta mengenai
produk-produk apa saja yang saat ini sangat dibutuhkan oleh buyer India. Di tambah
lagi, bulan Mei adalah momen kondusif bagi dunia usaha di India, sehubungan
dengan banyaknya kegiatan perdagangan di negara ini. Di samping itu, dengan
melaksanakan TTI pada Semester I tahun 2016, diharapkan hasil dari TTI sudah
dapat terealisasi pada Semester ll tahun 2016.
Pemilihan bulan Mei sebagai pelaksanaan TTI juga kemungkinan akan lebih mendapat
dukungan dari Dubes India di Jakarta, karena jumlah Delri akan segera terhitung
sebagai wisatawan mancanegara di India, yang pada tahun 2016 ini ditargetkan
sebanyak 380.000 orang. Namun demikian, apabila TTI dilaksanakan pada bulan
Mei 2016, maka masa persiapan yang dimiliki Delri hanya 3 (tiga) bulan. Di sisi
lain, India sudah memasuki musim panas pada akhir bulan Mei, yang menyebabkan
para pelaku usaha setempat mulai mengurangi aktivitas mereka. Terkait hal ini,
pelaksanaan TTI seyogyanya dllaksanakan pada awal atau pertengahan bulan Mei.
Selain itu, dengan konsep solo exhibition dimaksud, maka dibutuhkan upaya lebih
untuk mempersiapkan kegiatan promosi dan mengirim undangan kepada pelaku
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usaha di India. Alternatif kedua pelaksanaan TTI adalah dengan mensinergikannya
dengan pameran “36th lnternational India Trade Fair 2016”.
Pada perhelatan ini, sejumlah negara tetangga India akan turut berpartisipasi pada
pameran dagang dimaksud. Sehingga, Indonesia juga berpeluang untuk membangun
kerjasama dengan pelaku usaha dari negara lain seperti Pakistan dan Bangladesh.
Dengan adanya pameran dagang yang diselenggarakan oleh Pemerintah India ini,
maka upaya promosi TTI lebih mudah untuk dilakukan karena dapat bersinergi
dengan pemerintah setempat. Selain itu, waktu untuk mempersiapkan kegiatan TTI
tersebut juga lebih panjang, yaitu 9 (sembilan) bulan. Namun karena pelaksanaannya
sudah di akhir Semester ll tahun 2016, maka hasil dari kegiatan TTI kemungkinan
baru dapat direalisasikan pada tahun 2017 dan tidak dapat disinergikan dengan
rencana kunjungan presiden Rl ke lndia pada bulan Juni 2016.

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor
Partisipasi pada

Kegiatan Forum Bisnis Dan Investasi Indonesia – Hungaria diselenggarakan pada

Bisnis Forum dan

tanggal 1 Februari 2016 atas kerjasama antara Hungarian National Trading House

Investasi Indonesia-

dan Kedutaan Besar Hungaria untuk Indonesia dan KADIN Indonesia. Bisnis Forum

Hungaria

bertempat di Ruang Bali, Hotel Indonesia Kempinski. Kegiatan ini merupakan kegiatan
rangkaian kunjungan kerja Perdana Menteri Hungaria ke Indonesia, Mr. Viktor Orban
yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara yang diikuti sekitar
50 pelaku usaha Hungaria dan 100 pelaku usaha Indonesia. Tujuan kegiatan forum
bisnis dan investasi untuk saling memberikan informasi mengenai potensi dan
peluang perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan kerjasama antara
pelaku usaha kedua negara. Rangkaian kegiatan forum bisnis terdiri Seminar dan

Business to Business Meeting.
Kegiatan Seminar Bisnis Forum diawali dengan sambutan dari Ms. Zsanett Ducsai Olah,
CEO Hungarian National Trading House. Pada sambutannya beliau mengharapkan
agar perdagangan kedua negara dapat berjalan dua arah, kedua negara dapat
menikmati keuntungan secara bersama-sama. Disampaikan juga bahwa Indonesia
adalah mitra yang sangat penting bagi Hungaria, ditandai dengan dibukanya kantor

Hungarian National Trading House di Jakarta dan joint project (kerjasama) antara
KADIN Indonesia dengan KADIN Hungaria ditandatangani. Selanjutnya disampaikan
sambutan dari Bapak Rosan Perkasa Roeslani, Ketua KADIN lndonesia. Dalam
sambutannya beliau menyampaikan outlook ekonomi Indonesia yang sangat positif
di tengah perlambatan ekonomi dunia. Pada kesempatan yang sama, Ketua KADIN
juga mempromosikan proyek-proyek besar pemerintah Indonesia dan mengundang
para pebisnis Hungaria untuk ambil bagian dalam proyek-proyek tersebut.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Presiden Hungarian Chamber of Commerce

and Industry. Hal yang disampaikan pada paparan ini adalah sekilas pandang tentang
kondisi ekonomi dan keunggulan Hungaria. Lokasi yang sangat strategis, berada
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di tengah-tengah Eropa, merupakan penghubung bagi pihak-pihak yang ingin
memasarkan produknya ke Eropa Timur. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan yang
paling tinggi di antara negara-negara Uni Eropa, disokong oleh UMKM. Presentasi
selanjutnya adalah dari KADIN Indonesia yang menyampaikan tentang kondisi
makro ekonomi Indonesia yang positif namun tidak tergambar dalam perdagangan
kedua negara yang justru mengalami penurunan nilai. Kedua pihak dipandang perlu
untuk meningkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan perdagangan. Dalam hal ini
lndonesia berupaya melalui diversifikasi/distribusi investasi dan memfokuskan APBN
Infrastruktur, kebijakan ekonomi, untuk pembangunan infrastruktur.

Hungarian lnvestment Promotion Agency (HIPA) memaparkan keunggulan Hungaria
sebagai tempat untuk berinvestasi. Dipaparkan bahwa Hungaria merupakan negara
dengan tenaga kerja yang paling produktif di Uni Eropa dengan rata-rata bekerja 87
jam per minggu. Inflasi terkontrol dan pertumbuhan yang pesat merupakan tanda
bahwa Hungaria tempat yang tepat untuk berbisnis.
Paparan selanjutnya adalah dari Hungaria Exim Bank yang menyampaikan bahwa
80% dari klien mereka adalah dari kalangan UMKM Hungaria. Hungaria Exim Bank
juga menyatakan bahwa mereka siap untuk mendukung secara finansial kepada
para pengusaha Hungaria untuk berbisnis dengan Indonesia khususnya di bidang
infrastruktur.
Selanjutnya,

Bank

Mandiri

menyampaikan

presentasinya

tentang

kondisi

perekonomian Indonesia didorong oleh konsumsi dalam negeri dalam pertumbuhan
ekonomi yang besar. Disampaikan bahwa saat ini Bank Mandiri akan fokus untuk
mendukung 3 sektor, yaitu proyek-proyek pemerintah, proyek pembangunan
infrastruktur, dan domestic base.
Presentasi dari BKPM menyampaikan tentang peluang sektor investasi dan target
investasi Indonesia di tahun 2016 serta penjelasan tentang iklim ramah invesiasi yang
sedang dijalankan oleh pemerintah, salah satunya adalah PTSP (Pelayanan Terpadu
Satu Pintu) dan 3 jam perizinan. Presentasi terakhir disampaikan oleh perwakilan dari

Hungarian Trading House yang memaparkan tentang institusi itu. Tugas utama dari
Hungarian Trading House adalah untuk mempromosikan dan menjembatani pelaku
usaha Hungaria dalam berbisnis di 40 negara di 4 (empat) benua.
Penandatanganan Nota Kesepahaman
Forum Bisnis dan lnvestasi diakhiri dengan keynote address dari Perdana Menteri
Hungaria, Viktor Orbản dan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. Pada kesempatan
tersebut PM Hungaria menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada perusahaan
Indonesia yang berinvestasi di Hungaria dan berharap setelah kunjungan ini
perusahaan Indonesia mulai terbuka untuk berinvestasi di Hungaria karena Hungaria
adalah negara paling stabil di Eropa dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi
di Uni Eropa. Hungaria juga bisa menjadi pintu bagi pelaku usaha Indonesia yang
ingin memasarkan produknya di negara-negara Eropa. Sementara, Wakil Presiden
Indonesia, Bapak Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Indonesia-Hungaria seharusnya
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bisa menjalin simbiosis mutualisme karena perbedaan yang saling melengkapi.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sedangkan Hungaria memiliki
teknologi dan sumber daya manusia yang sangat mumpuni.
Setelah penyampaian pidato penutup, terdapat 7 (tujuh) Nota Kesepahaman (MoU)
yang ditandatangani dan disaksikan oleh PM Hungaria dan Wakil Presiden Indonesia,
yakni :
1.

MoU antara Hungarian National Trading House dengan KADIN Indonesia;

2.

MoU antara Hungarian National Trading House dengan PT. Walden Global Service;

3.

MoU antara Media Support and Asset Management Funds dengan Agensi Berita
ANTARA;

4.
5.

MoU antara Budapest Waterworks dengan PT. Artha Envirotama;
MoU antara Budapest Waterworks dengan PDAM Jakarta, PT. Jakarta Utilitas
Propertindo;

6.

MoU antara Member of the Board of Szảzadvég Economic Research Marton Péter
dan Barthel-Rúzsa Zsolt and CEO Carpathia Tanảcsadó Zrt Szabolcs Nagy dengan
PT. Petrolog Usaha Mandiri.

Business To Business Meeting
Setelah dilakukan penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan Business To

Business Meeting pengusaha Indonesia-Hungaria. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar
60 (enam puluh) pengusaha Indonesia dari berbagai produk jenis usaha dan
50 (lima puluh) pelaku usaha dari Hungaria. Sektor produk yang terdapat pada

business matching ini antara lain: pertanian dan industri makanan, industri otomotif,
industri arsitektur dan jasa teknis, konsultan, teknologi industri pertahanan, energi
terbarukan, healthcare, bioteknologi, IT, dan lain-lain.
Pertemuan dengan

Minister Counselor Ekonomi dan Atase Perdagangan telah melakukan pertemuan

Trade Commissioner,

secara terpisah dengan Trade Commissioner Service, Chambre de Commerce du

KADIN, Montreal

Montreal Metropolitain dan Montreal International, pada tanggal 10 Februari 2016.

International,

Pertemuan dilakukan untuk memperluas jaringan kerja dan memperoleh informasi

di Montreal

mengenai tren perdagangan dan investasi di Montreal dan sekitarnya, serta menjajaki
kemungkinan kerja sama di masa mendatang.
Beberapa informasi yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan adalah sebagai
berikut:
a. Trade Commissioner Service (TCS)
Mr. Michel Lamarr (Deputy Director, Quebec Regional Office) menyampaikan
bahwa Trade Commissioner Service merupakan bagian dari Global Affairs Canada
(GAC, dulu disebut Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Canada/DFATD). GAC memiliki 5 (lima) TCS yang tersebar di 5 (lima) kota besar
di Kanada, yaitu di Halifax, Montreal, Toronto, Calgary, dan Vancouver. TCS
berfungsi membantu pengusaha Kanada untuk melakukan ekspor, investasi
dan inovasi di luar negeri. TCS membantu pembentukan kerjasama business to

business dan research centre to research center.
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TCS Montreal memiliki 17 Trade Commissioners yang memberikan jasa konsultasi
dan pencarian mitra kerjasama. Disampaikan pula bahwa dari sisi komunikasi,
kalangan bisnis Montreal boleh dibilang belum banyak mengenal Indonesia, baik
sebagai pasar maupun sasaran investasi. Pelaku usaha dan bisnis di kawasan
provinsi Quebec masih melihat Amerika sebagai mitra kerjasama perdagangan
dan investasi utama. Disarankan agar KBRI dapat meningkatkan promosi peluang
bisnis di wilayah Montreal, terutama dengan menyampaikan informasi mengenai
perkembangan di Indonesia dan testimoni dari para pelaku bisnis Kanada
yang telah menjalin hubungan dengan Indonesia. Pada kesempatan tersebut
disampaikan pula bahwa komunitas bisnis Montreal memiliki ketertarikan yang
tinggi untuk menghadiri acara promosi yang berfokus pada sektor tertentu.
Sektor-sektor andalan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi
Quebec dan kota Montreal adalah dirgantara, IT, teknologi lingkungan, peralatan
media, dan konstruksi.
b. Chamber of Commerce du Montreal Metropolitain (CCMM)
Mr. Guy Jobin (Vice President, Business Service) dan Ms. Elise Laferrire
(Director Market and Entrepreneurship Development) menyambut baik rencana
penyelenggaraan Business Forum/Business Meeting di Montreal pada 25 Mei
2016. Beliau juga mengharapkan informasi terkait Business Forum/Business

Meeting dapat didapatkan kepada seluruh anggota CCMM (40 ribu) dalam waktu
dekat. Selain itu, beliau juga mengharapkan kiranya dapat menerima bahanbahan promosi terkait acara Business Meeting/Business Forum Mei 2016 dan
menawarkan bantuan penterjemah brosur-brosur promosi acara dari bahasa
Inggris ke bahasa Prancis.
Pada kesempatan tersebut dinformasikan pula bahwa pada sekitar tanggal 25
Mei 2016, akan diselenggarakan C2 Montreal 2016, merupakan sebuah eksposisi
dan temu bisnis dikalangan bisnis yang memiliki ide-ide atau inovasi baru. Pada
tahun 2015, C2 Montreal dihadiri oleh 7.250 partisipan. Acara tersebut dapat
menjadi bahan pertimbangan untuk dihadiri oleh para kalangan bisnis dan usaha
Indonesia yang akan turut hadir dan berpartisipasi pada acara Business Forum/
Business Meeting di Montreal.
c.

Montreal International (MI)
Mr. Stephane Paquet (Vice President, Investment Greater Montreal) dan Ms. Claire
Yu (Business Development Director-Asia), pada kesempatannya menyampaikan
bahwa MI merupakan lembaga Public Private Partnership yang bertugas menarik
investasi asing (FDI) ke kota Montreal. Sebanyak 80% pendanaan MI berasal dari
pemerintah federal, pemerintah provinsi Quebec, pemerintah kota Montreal dan
sekitarnya, dan 20% dari swasta. Adapun jasa yang ditawarkan dapat berupa
jasa konsultasi pembukaan usaha di wilayah Montreal dan jasa administrasi
keimigrasian yang dibutuhkan oleh kantor tersebut dalam rangka merekrut
tenaga kerja asing. Disampaikan pula bahwa MI memiliki target menarik investasi
dari Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang. Indonesia menjadi negara yang sedang
dipertimbangkan untuk didekati di masa-masa mendatang. Sejumlah sektor
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yang kerap mendapatkan dana investasi asing di wilayah Montreal dan sekitarnya
antara lain perusahaan yang bergerak di sektor Dirgantara, Life Science (Bio
Technology), sektor perpaduan IT & Health (E-health), dan sektor Renewable

Energy.
Penandatanganan

Acara Hari Ulang Tahun BPOM ke-15 sekaligus penandatanganan Nota kesepahaman

Nota Kesepahaman

antara Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

antara Kemendag

dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016 bertempat di Gedung Dhanapala

dengan BPOM

Kemenkeu. Acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BPOM mengusung tema
“Penguatan Kemitraan untuk Pengawasan dan Pelayanan di Era MEA“. Acara tersebut
dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Deputi Menko PMK Bidang Peningkatan Kesehatan,
Ketua Komisi IX DPR RI, Rektor Universitas Indonesia, perwakilan asosiasi, serta
perusahaan obat dan makanan, perwakilan Ditjen PEN yang hadir dalam kesempatan
tersebut antara lain Dit. Kerjasama Pengembangan Ekspor, Dit. Pengembangan Pasar
dan Informasi Ekspor, dan Set. Ditjen PEN c.q. Bagian Hukum dan Pelaporan. Kepala
BPOM dalam sambutannya menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya Masyarakat
Ekonomi ASEAN terjadi arus bebas barang, modal dan tenaga kerja, dimana Indonesia
menjadi salah satu pasar bagi produk luar negeri. Dalam mendukung iklim usaha yang
baik, BPOM melakukan upaya simplifikasi perizinan dan regulatory assistance untuk
meningkatkan mutu sarana dan produk di samping melakukan proteksi yang kuat
dan rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, BPOM meluncurkan

Food Safety Clearing House, fasilitasi yang membantu para pelaku UKM dalam
memperoleh informasi (regulasi, permodalan, teknologi proses, dan pemasaran),

Export Consultation Desk dengan menyediakan konsultasi untuk fasilitasi ekspor dan
akan bekerjasama dengan National Regulatory Authority, Certificate of Pharmaceutical

Product (CPP) Online berupa peningkatan layanan publik melalui sistem online untuk
memfasilitasi ekspor produk obat Indonesia, Special Access Scheme (SAS) Online,
dan mengawasi obat dan makanan diperlukan kemitraan yang kuat untuk melindungi
sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Menteri Perdagangan dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tengah ekonomi
global yang lesu, salah satu industri unggulan Indonesia yang berkembang adalah
makanan dan minuman, baik untuk pangsa pasar dalam negeri maupun pasar
ekspor. Pada industri farmasi, perlu upaya untuk mengembangkan industri lokal
dengan ketergantungan komponen impor. Berkenaan dengan penerapan MEA,
masing-masing negara ASEAN saat ini saling bersaing dalam memberikan pelayanan
publik yang sederhana dan cepat. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan
modernisasi dalam meningkatkan pelayanan publik agar lebih sederhana, efisien dan
efektif sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya
dan dapat bersaing dengan pelaku usaha asing.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag dengan BPOM dilakukan
secara langsung oleh Menteri Perdagangan dan Kepala BPOM. Kerjasama tersebut
mengusung tema “Pengawasan dan Pembinaan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen
serta Peningkatan Daya Saing Produk Obat dan Makanan“. Kerjasama itu bertujuan
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untuk mensinergikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian
Perdagangan dan BPOM untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam
upaya perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk Obat dan
Makanan.
Nota Kesepahaman ini memiliki ruang lingkup kerja sama meliputi:
a.

Pengawasan obat dan makanan dan tindak lanjutnya;

b.

Pembinaan terhadap pelaku usaha obat dan makanan serta masyarakat;

c.

Penyebarluasan informasi, potensi, dan peluang pasar, serta promosi produk
obat dan makanan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

d.

Kerjasama internasional di bidang obat dan makanan pada forum kerjasama
multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka perluasan akses pasar.

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara
BPOM dengan Kepolisian Negara RI dengan tema “Peningkatan Kerjasama Dalam
Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat dan Makanan“,
serta

penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dengan Universitas

Indonesia dengan tema “Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat“.
Rapat pembahasan persiapan kunjungan Menteri Luar Negeri Bulgaria ke Indonesia

Rapat Persiapan

diselenggarakan pada hari Selasa, 16 Februari 2016 di Kementerian Luar Negeri.

Kunjungan Menlu

Rapat

Bulgaria ke

dipimpin

oleh

Direktur Eropa Tengah dan Timur Kemlu dan dihadiri

oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara,
Kepolisian RI, dan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari rapat ini adalah untuk
meminta masukan dan konfirmasi dari berbagai kementerian/instansi serta kalangan
bisnis Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kadin, mengenai pembahasan
persiapan substansi penerimaan kunjungan Menlu Bulgaria ke Indonesia.
Menlu Bulgaria berencana akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada
30-31 Maret 2016 dengan agenda kegiatan yaitu pertemuan antara Menlu RI dan
Menlu Bulgaria, yang akan membahas kerjasama antara kedua negara, termasuk
penyelesaian beberapa draft persetujuan kerjasama yang masih pending. Pada
kesempatan tersebut, Kemlu meminta tanggapan Direktorat Hukum, Kemlu mengenai
amandemen persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor
dinas. Disampaikan bahwa pada dasarnya amandemen telah disepakati, hanya
tinggal menunggu ratifikasi dari kedua belah pihak. Amandemen berupa perubahan
masa berlakukan perjanjian, dari sebelumnya 5 tahun + 5 tahun perpanjangan,
menjadi indefinite time. Kemlu juga meminta tanggapan Kementerian Perhubungan
terkait persetujuan kerjasama angkatan laut Indonesia-Bulgaria. Disampaikan bahwa
sampai dengan saat rapat berlangsung, MoU masih dalam tahap penyusunan dan ada
beberapa poin yang perlu ditambahkan seperti kewajiban memakai mata uang rupiah
pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang masih perlu mendapat masukan dari
Bank Indonesia.

Indonesia
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Pada kesempatan ini, perwakilan dari Kementerian Pertahanan menyampaikan
bahwa sampai dengan saat rapat dilangsungkan, belum terdapat kerjasama yang
cukup signifikan kecuali persenjataan. Kerjasama pertahanan ke Eropa Timur telah
terpenuhi oleh kerjasama dengan Rusia. Terkait kerjasama classified information
dengan Bulgaria, perwakilan dari Lembaga Sandi Negara menyampaikan bahwa saat
ini masih menunggu RUU Rahasia Negara. Sementara perwakilan dari Badan Intelijen
Negara menyampaikan bahwa dengan semakin berkembangannya gerakan terorisme
dan separatisme, sudah merupakan sebuah keharusan bagi sebuah negara untuk
kerjasama memerangi hal ini. Terkait kemungkinan diadakannya dialog antar agama
Bulgaria dengan Indonesia, Kementerian Agama menyambut baik hal ini, namun
untuk dilaksanakan tahun ini tidak dimungkinkan karena jadwal telah terisi penuh.
Ke depan, Kementerian Agama akan menjadwalkan dialog dimaksud. Sementara
untuk kerjasama sister city antara Surabaya dengan Varna, pemerintah kota Surabaya
menyampaikan bahwa sejatinya MoU telah berakhir pada tahun 2015 lalu. Pemkot
menyampaikan keinginan mereka untuk memperpanjang kerjasama dimaksud karena
sejak 2010 hingga 2015, pemanfaatan MoU dirasa belum maksimal. Surabaya juga
pernah mendorong untuk melakukan kerjasama sister port dengan Varna, namun hal
ini belum terwujud.
Terkait pemanfaatan sister city Surabaya - Varna, perwakilan dari Kementerian
Perdagangan menyampaikan bahwa saat ini DJPEN dengan Indonesia Honorary

Consul di Varna memiliki joint statement pendirian Indonesia Business Forum
(IBS) di Varna, Bulgaria. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya dalam
mempromosikan produk-produk unggulan dari Surabaya. Kepolisian RI menyampaikan
bahwa kerjasama terkait pencegahan kejahatan telah dipersiapkan sejak tahun 2008
dan pada tahun 2014 sudah dibuat draft pencegahan terorisme kepada Bulgaria.
Terkait kemungkinan dibawanya rombongan pengusaha Bulgaria pada kunjungan
dimaksud, KADIN Indonesia siap membantu apabila akan dilakukan acara forum
bisnis. Namun, disampaikan bahwa sampai dengan rapat dilangsungkan belum ada
konfirmasi dari pihak Bulgaria apakah akan membawa rombongan pengusaha atau
tidak.

The 8th Annual

Sidang The 8th Annual Meeting of the Council Directors of AKC diselenggarakan pada

Meeting of The

tanggal 18 - 19 Februari 2016 di Korea. Pertemuan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal

Council Directors of

(Sekjen) AKC dan perwakilan dari AKC, para Council Director atau yang mewakili,

AKC (ASEAN-Korea

serta para Executive Board dari negara anggota ASEAN. Delegasi RI dipimpin oleh

Centre)

Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional
(PEN), Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI beranggotakan pejabat/staf dari
perwakilan Kemendag RI; BKPM, Direktorat Mitra Wicara dan Antar Kawasan, Ditjen
Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Rl; Perutusan Tetap Republik lndonesia
untuk ASEAN; dan KBRI Seoul. Agenda Pertemuan Tahunan ke-8 Council of the AKC
antara lain adalah Election of the New Chair, Vice-Chair and Rapporteur; Highlights

of FY 2015 Activities; Consideration and Approval of Draft Annual Work Programs
ond Budget for FY 2016; other Motters (Rotation of chairship of the EB, Proposed
New Mode of Contribution to the Annual Budget of the AKC, and Salary lncrease
of Secretariat Staff; Date and Venue of the 9th Annual Meeting of the Council;
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dan Adoption of the Summary Records of the Meeting. Pada tanggal 17 Februari
2016, bertempat di KBRI Seoul, telah dilakukan pertemuan dengan seluruh delegasi
lndonesia guna menyamakan persepsi dan memfinalisasi posisi Indonesia yang akan
disampaikan secara resmi pada saat Sidang AKC.
Pertemuan Internal ASEAN ( Kaukus ), 18 Februari 2016
Sebelum pelaksanaan Pertemuan Tahunan ke-8 dimaksud, pada tanggal 18 Februari
2016 terlebih dahulu dilakukan pertemuan internal ASEAN (Kaukus) yang dihadiri
oleh seluruh negara anggota ASEAN. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk
membahas lebih detil serta mencapai kesepakatan bersama atas proposal dari Sekjen
AKC untuk mengubah mode kontribusi negara anggota ASEAN menjadi dalam bentuk
finansial dengan rasio 9:1 (RoK:ASEAN).
Pertemuan Kaukus dibuka oleh Lao PDR, selaku ongoing Chair of Council Directors of

the AKC tahun 2016. Beberapa hal utama yang muncul, antara lain sebagai berikut:
a.

Malaysia menyampaikan persetujuannya terhadap proposal

perubahan mode

kontribusi yang diusulkan oleh Sekjen AKC karena dinilai lebih efisien untuk
membiayai secondment of officials jika dibandingkan dengan mekanisme yang
berjalan saat ini.
Terkait dengan hal tersebut, dan mengingat bahwa dana kontribusi yang
ditetapkan untuk AKC lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi negara
anggota ASEAN untuk ASEAN-China Centre (ACC) maupun ASEAN Japan Centre
(AJC), maka diharapkan AKC dapat memberikan infomasi yang lebih komprehensif
mengenai penggunaan dana kontribusi dimaksud.
b.

Indonesia menyampaikan bahwa sebelum menyetujui mode kontribusi yang
diusulkan, ASEAN perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
•

Memastikan bahwa dana kontribusi yang dibayarkan oleh negara anggota
ASEAN digunakan untuk membiayai kebutuhan secondment of officials
negara anggota ASEAN (yang terdiri dari gaji, biaya asuransi, dan biaya
operasional lainnya) serta untuk membiayai program-program yang dapat
mendorong kerja sama kemitraan ASEAN-ROK;

•

Apabila perubahan mode kontribusi disetujui, maka perlu dilakukan
amandemen atas Pasal 10 pada MoU on the Establishing of AKC between

the Member Countries of ASEAN and the ROK, guna memuat pengaturan
dana kontribusi yang baru dan pernyataan bahwa pembiayaan secondment

of officials tidak akan dibebankan kepada negara anggota ASEAN;
•

Mode kontribusi dimaksud, apabila disetujui, diharapkan dapat dilaksanakan
paling cepat pada tahun anggaran 2017, sehingga negara anggota ASEAN
memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pengaturan anggaran untuk
kontribusi di negaranya masing-masing;

Apabila ketiga hal tersebut di atas telah disepakati bersama, maka pada prinsipnya
Indonesia dapat mendukung proposal pembayaran kontribusi dimaksud.
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c.

Filipina menyampaikan bahwa pihaknya dapat menerima proposal yang diusulkan
RoK dengan catatan bahwa Sekretariat AKC dapat memberikan informasi yang
lebih detil mengenai rencana penggunaan dana kontribusi dari negara-negara
anggota ASEAN.

d.

Sementara itu, Lao PDR menyampaikan bahwa selain melalui skema pembayaran
kontribusi dengan rasio 9:1, negara anggota ASEAN juga dapat mengusulkan
skema

kontribusi

dengan

menetapkan

batas

tertinggi

nilai

kontribusi

(contribution ceiling) dari negara anggota ASEAN. Skema contribution ceiling
diusulkan sebagai salah satu metode untuk menekan resiko peningkatan dana
kontribusi yang harus dibayarkan apabila berdasarkan rasio, sehingga nilai
kontribusi dari negara anggota diharapkan akan tetap sama setiap tahunnya.
Pertemuan Tahunan ke-8 Council of the AKC, tanggal 18-19 Februari 2016
Pertemuan dibuka oleh Malaysia selaku Chair of Council Directors of the AKC tahun
2015. Dalam sambutannya, chairperson menyampaikan apresiasi terhadap dukungan
negara anggota ASEAN pada program-program AKC dan berharap agar AKC dapat
terus berperan dalam meningkatkan hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-ROK
terutama pada bidang perdagangan/ investasi, dan pariwisata melalui programprogram kegiatan yang ada di AKC. Selanjutnya, pertemuan sepakat menetapkan
Lao DPR (Ketua ASEAN 2016) sebagai Chair, Filipina (Ketua ASEAN 2017) sebagai vice-

chair, dan Malaysia sebagai Rapporteur pertemuan Tahunan ke-9 Council of the AKC.
Dalam sambutannya, Lao PDR sebagai Ketua yang baru menyampaikan apresiasi
kepada Sekjen AKC, para Council Director dan Executive Board atas upaya yang telah
dilakukan selama tahun 2015 khususnya dalam mengimplementasikan program
kerja AKC dan berharap agar pelaksanaan program/aktivitas AKC tahun 2016 dapat
berjalan lebih efektif dan efisien. Lao PDR juga menyampaikan bahwa keberhasilan
AKC diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pelaksanaan ASEAN-

ROK Free Trade Area Agreement.
Sekjen AKC, H.E. Kim Young-sun, selanjutnya menyampaikan bahwa untuk Tahun
2016, Pemerintah ROK menetapkan anggaran AKC sebesar KRW 6,6 miliar atau sama
dengan anggaran tahun 2015 yang akan digunakan untuk membiayai 23 program
kerja. Selain itu, disampaikan pula bahwa fokus utama AKC selama tahun 2016, yaitu:
a.

Penitikberatan pada kualitas dibandingkan kuantitas program kerja AKC,

b.

Penyusunan program kerja yang sejalan dengan Visi ASEAN 2025 khususnya
pada sektor UMKM dan konektivitas,

c.

Penekanan pentingnya hubungan ASEAN – ROK yang lebih seimbang dan saling
memberikan manfaat, dan

d.

Meningkatkan sinergitas para stakeholders sebagai upaya pencapaian tujuan
yang lebih cepat dan efektif.

Highlights of FY2015 Activities
Sekretariat

AKC

menyampaikan

bahwa

selama

tahun

2015,

AKC

telah

menyelenggarakan 21 program utama dengan 61 sub program yang terbagi untuk
kegiatan perdagangan, investasi, pariwisata, public relation, dan pelayanan informasi.
Beberapa kegiatan akan tetap dilanjutkan pada tahun 2016 dengan mempertajam
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tujuan dari masing-masing kegiatan dalam rangka mengoptimalkan keberadaan
AKC. Selain itu, AKC juga membentuk proyek tahunan Research and Development

(R&D) on Key Performance Indicators untuk mengukur tingkat efisiensi dari programprogram yang telah disusun, serta sebagai dasar untuk menentukan strategi jangka
panjang. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap kerja sama antara ketiga

centre (AKC, ACC, dan AJC), Sekjen AKC telah mengundang sekjen AJC dan sekjen ACC
untuk menghadiri ASEAN Fair 2015 di Seoul, ROK, di mana Sekjen AJC menyampaikan
sambutannya pada saat pembukaan. Selain itu, Sekjen AKC juga mengundang kedua
Sekjen dimaksud pada ASEAN Tourism Forum yang diselenggarakan pada tanggal 22
Januari 2016 di Manila, Filipina.

Consideration and Approval of Draft Annual Work Programs and
Budget for FY2016
Sekretariat AKC memaparkan bahwa kontribusi pemerintah ROK terhadap AKC pada
tahun 2016 sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar KRW 6,6 miliar (usD 5,76 juta)
ditambah dengan dana khusus (special fund) yang berasal dari sisa anggaran tahun
sebelumnya yaitu sebesar KRW 230 juta (USD 201 ribu), sehingga total anggaran
menjadi KRW 6,83 miliar (USD 5,96 juta). Anggaran tersebut dibagi untuk membiayai
kegiatan Trade and lnvestment sebesar KRW 1,54 milliar; Tourism and Exchange
sebesar KRW 1,17 milliar;

Public Relations sebesar KRW 800 juta; R&D for Key

Performance sebesar KRW 70 juta; serta operasional AKC sebesar KRW 3,25 milliar.
Dalam kaitan ini, Indonesia menyampaikan beberapa hal utama sebagai berikut:
•

Mengharapkan agar AKC dapat menambah sektor fashion untuk kegiatan

ASEAN Good Exhibition 2016, mengingat perkembangan sektor fashion di ROK
cukup pesat. Selain itu, sektor tersebut juga sejalan dengan kegiatan Product

Development Workshop 2016 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Surabaya
dengan mengangkat industri kulit.
•

Di bidang investasi, Indonesia menyampaikan bahwa BKPM telah menetapkan
target investasi tahun 2016 sebesar Rp. 594,9 triliun (USD 43,4 miliar). Selain
itu, ROK merupakan investor terbesar ke-4 di Indonesia dengan nilai investasi
sebesar USD 8 miliar selama periode tahun 2010 - 2015, sehingga partisipasi
dalam kegiatan AKC dapat digunakan sebagai salah satu sarana promosi bagi
Indonesia untuk mengundang investor ROK. Indonesia juga menyampaikan 5
sektor utama investasi di lndonesia yaitu infrastruktur; pertanian; industri
manufaktur; industri maritim; serta pariwisata, special economic zone dan

industrial parks.
•

Indonesia juga menyampaikan harapannya agar website BKPM (www.bkpm.go.id)
dapat ditautkan dengan website AKC sebagai salah satu sarana penyebarluasan
informasi mengenai investasi di Indonesia.

•

Untuk kegiatan ASEAN Connectivity Forum, Indonesia mengusulkan agar
pada kegiatan tersebut dapat membahas isu mengenai konektivitas maritim
dan logistik mengingat kedua sektor tersebut merupakan prioritas kebijakan
pembangunan Rl saat ini.
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Rotation of Chairship of the Executive Board (EB) and Requiste Amandmend to
the Memorandum of Understanding of the AKC
Pertemuan menyetujui proposal Sekjen AKC mengenai perubahan masa keketuaan
EB dari 3 (tiga) tahun menjadi 1 (satu) tahun. Dalam kaitan ini, amandemen MoU
disepakati untuk dilakukan setelah tercapai konsensus dalam semua isu yang masih
dalam proses diskusi, termasuk isu perubahan mode kontribusi.
Proposed New Mode of Contribution to the Annual Budget of the AKC
Sekjen AKC mengusulkan proposal perubahan mode kontribusi dari negara anggota
ASEAN dengan skema rasio kontribusi sebesar 9:1 sebagai salah satu upaya untuk
mengoptimalkan Secondment of Officials dari AMS, mengingat sejak didirikannya
AKC, tidak semua AMS dapat mengirimkan perwakilannya untuk mengisi posisi yang
ditawarkan. Terkait dengan usulan tersebut, pada prinsipnya seluruh anggota sidang
menyampaikan persetujuannya dan menegaskan bahwa perlu dilakukan diskusi lebih
lanjut dengan melibatkan pemerintah ROK, Sekretariat AKC serta Executive Board
guna menyusun informasi yang lebih komprehensif mengenai skema kontribusi yang
akan digunakan, alokasi penggunaan dana kontribusi, dan penyusunan amandemen
MoU. Pada kesempatan tersebut, Chairperson AKC iuga mengusulkan agar pada
pertemuan Executive Board mendatang dapat membahas mengenai beberapa hal
yaitu:
a.

Penetapan rasio kontribusi sebesar 9:1 (ROK: ASEAN) dari total anggaran AKC.

b.

Penetapan batas kontribusi yang akan dibayarkan oleh negara-negara anggota
ASEAN. Hal ini untuk mengatasi resiko semakin meningkatnya jumlah kontribusi
yang dibayarkan setiap tahunnya.

c.

Kontribusi dari negara-negara anggota ASEAN dipastikan hanya untuk membiayai
program dan kegiatan yang melibatkan negara negara anggota ASEAN serta
untuk membiayai secondment of ASEAN officials di AKC.

Selanjutnya, pertemuan juga sepakat agar bentuk kontribusi yang baru dapat
mulai diimplementasikan pada tahun 2018, mengingat Malaysia telah mengirimkan
pejabatnya untuk mengisi posisi di Sekretariat AKC untuk periode 2015-2017. Selain
itu, diharapkan pula dengan adanya waktu yang tersedia dapat digunakan oleh
masing-masing negara anggota ASEAN untuk melakukan persiapan di level nasional
masing-masing negara. Terkait dengan hal tersebut, apabila bentuk kontribusi yang
baru telah ditentukan, pertemuan juga menyepakati agar dilakukan penyusunan
kembali jadwal Rotation Secondment of ASEAN Officials pada AKC.

Salary Increase of Secretariat Staff
Usulan ROK untuk menaikkan gaji di level staf sebesar 5% didasari oleh peningkatan
biaya hidup serta tidak adanya perubahan skala penggajian pegawai AKC. Sejak
tahun 2013. Dalam kaitan ini, Filipina menyampaikan bahwa berdasarkan skala
penggajian pegawai pemerintahan ROK, besarnya gaji yang diterima staf AKC saat
ini adalah sebesar USD 2.300 per bulan dan apabila akan dinaikkan sebesar 5 (lima)
persen maka gaji yang diterima adalah sebesar USD 2.415 atau naik sebesar USD
115 per bulan. Atas dasar perhitungan tersebut, pertemuan sepakat untuk menerima
proposal kenaikan gaji sebesar 5 (lima) persen dan hal tersebut akan mulai berlaku
pada tahun anggaran 2016.
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Date and Venue of the 9th Annual Meeting of the Council
Pertemuan menetapkan bahwa pertemuan Tahunan ke-9 Council of the ASEAN-Korea

Centre akan diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2016 di Seoul, ROK.
Rapat dipimpin oleh Manager Advertisement Account PT. Angkasa Pura ll, serta dihadiri

Rapat Koordinasi

oleh Pejabat Airport Service Terminal 2 Bandara Soetta dan perwakilan Ditjen pada

Interkem Bidang

tanggal 23 Februari 2016. PEN c.q. Dit. KPE. Pada kesempatan tersebut perwakilan

Penanganan

Ditjen. PEN menjelaskan bahwa Kemendag kembali akan menyelenggarakan Trade

Visitors/Buyers

Expo Indonesia (TEl) ke-31 pada tanggal 12 - 16 Oktober 2016 di Jl Expo Kemayoran

TEI 2016 dengan

Jakarta. Perwakilan Ditjen PEN menyampaikan kegiatan penanganan visitors TEI

PT.Angkasa Pura

di beberapa terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno Hatta kepada

II Cabang Bandara

PT. Angkasa Pura ll cabang Bandara Soekarno Hatta yang telah dilakukan dalam

Soekarno-Hatta

kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Tahun 2016, Ditjen PEN akan kembali
melakukan kegiatan penanganan visitors TEI ke-31 di terminal kedatangan Bandara
Soekarno Hatta. Pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilakukan selama 7 (tujuh)
hari terhitung mulai tgl 10 s.d. 16 Oktober 2016.
Ditjen PEN telah melakukan kegiatan penanganan Visitor TEI di 2 (dua) Terminal
kedatangan internasional yaitu di Terminal 2 dan 3. Sebanyak 4 (empat) lokasi
penempatan Welcome Desk (WD) ditempatkan pada kedua terminal kedatangan
tersebut, 3 (tiga) WD diletakkan pada Terminal 2 kedatangan internasional di wilayah
Echo dan Delta sedangkan 1 (satu) WD di Terminal 3. lnformasi mengenai lokasi
pelaksanaan kegiatan penanganan visitors TEI tersebut dapat dilaksanakan pada
pelaksanaan kegiatan tahun 2016. Terkait hal tersebut, serta mempertimbangkan
dibukanya Terminal 3 Ultimate maka diharapkan pihak PT. Angkasa Pura ll dapat
memberikan rekomendasi terkait letak lokasi penempatan WD dan wilayah kerja
bagi petugas pelaksana di bidang penanganan visitors TEI ke 31 tahun 2016.
Pihak PT. Angkasa Pura ll (AP ll), berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perhubungan terkait dengan isu keamanan bandara maka pada tahun
2016 penempatan WD dan tata laksana alur pelayanan kedatangan bagi visitors TEI
yang sebelumnya dilakukan di wilayah Terminal 2 (Echo dan Delta) serta Terminal
3 harus disesuaikan dengan ketentuan dari Otoritas Bandara. Pada terminal 2,
Ditjen PEN disarankan untuk menempatkan booth penyambutan di area commercial
bukan di area sebelumnya yaitu Echo dan Delta. Wilayah dalam Terminal saat ini
dikatagorikan sebagai restricted area sehingga seluruh kegiatan komersil dialihkan
di luar Terminal 2 (setelah pemeriksaan bea dan cukai). Disebabkan saat ini sudah
tidak boleh menempatkan WD di area dalam, maka AP ll menyarankan agar Ditjen
PEN dapat menambahkan satu WD sehingga total penempatan WD di terminal 2
akan bertambah menjadi 4 (empat) titik di lokasi. Penambahan ini disebabkan pada
terminal 2 terdapat 2 (dua) pintu keluar dengan jumlah jalur keluar sebanyak 4
(empat) jalur di dua wilayah yaitu Echo dan Delta.
Perwakilan AP ll menyampaikan bahwa terminal 3 ultimate kemungkinan akan
beroperasi pada bulan Juni 2016 (tentatif). Terminal tersebut akan dipergunakan
oleh Maskapai Garuda lnternasional, Group Skyteam dan Asing lainnya. Terminal
3 Ultimate akan memiliki panjang 1,6 km2 dan beberapa pintu keluar di terminal
kedatanganya. Oleh sebab itu pihak AP 2 menyarankan agar di Terminal 3 dapat
ditempatkan 4 (empat) WD di berbagai lokasi.
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Berlakunya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di bidang
pengamanan bandara maka pada tahun 2016 penempatan WD dan alur kerja
penanganan visitors TEI ke-31 akan mengalami perubahan. Berdasarkan hasil rapat,
bahwa penempatan WD yang ideal untuk membantu pelayanan kedatangan visitors
TEI pada terminal kedatangan di Bandara Soekarno Hatta yaitu sebanyak 4 (empat)
buah di Terminal 2 dan 4 (empat) booth di Terminal 3 Ultimate. Perubahan alur
penanganan kedatangan visitors TEI ke-31, dimulai setelah pintu pemeriksaan
bea dan cukai berubah dari tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan setelah pos
pemeriksaan imigrasi. Mengingat hingga saat laporan ini ditulis pihak AP ll belum
dapat mengeluarkan alur lalu lintas penumpang di terminal 3, maka untuk alur
pelayanan kedatangan pada Terminal 3 Ultimate akan ditentukan pada kesempatan
pertama.

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia
1.3.1.

Kegiatan Luar Negeri

Partisipasi Ditjen Pameran Tokyo International Gift Show (TIGS) merupakan pameran produk gift berskala
PEN Kemendag

International terbesar di Jepang yang diadakan dua kali dalam setahun, yaitu pada

pada Pameran

bulan Februari (spring) dan September (summer). Pameran tersebut diselenggarakan

The 81th Tokyo

pada 3 - 5 Februari 2016 di Tokyo lnternational Exhibition Center, Tokyo, Jepang.

International

Pameran dimaksud menempati lahan seluas 84,360 sqm dan menampilkan produk

Gift Show Spring

gift antara lain personal gift, consumer goods, handicraft, home decor, textile, fashion

2016

& accessories, living fashion goods, stationaries, dan tableware. Pameran diikuti
oleh 2,528 perusahaan yang berasal dari 25 negara yaitu Italy, Iran, India, Indonesia,
UK, Australia, Canada, Korea, Cambodia, Cyprus, Singapore, Thailand, Taiwan, China,
Germany,Turkey, Philipines, Brunei, USA, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Laos, serta
Lithuania dan dikunjungi oleh 194,764 pengunjung. Disamping pameran produk,
beberapa kegiatan yang diselenggarakan pada TIGS 2016 antara lain Young Product,

Comic and Anime License Products, Disney Expo Japan 2016 (East Hall 1 &2), The19th Gourmet & Dining Style Show Spring 2016 (East Hall 3 ) dan Clothing, Variety
Gift Fair (East Hall 5 & 6).
Pameran resmi dibuka oleh Ministry of Economy, Trade and Industry, Commerce

and lnformation Bereau Life Cultural Creation Industry Division Section Chief Ms.
Nishigaki, President Tree of Life Co, Ltd, Mr. Tadashi dan seluruh perwakilan pada
pukul 10.00 waktu setempat diiringi pengguntingan pita. Hari pertama setelah
pembukaan pameran, paviliun ASEAN sempat dikunjungi Secretary General ASEAN

- JAPAN Centre (AJC), dan selanjutnya pada hari kedua booth Indonesia dikunjungi
oleh pejabat dari KBRI Tokyo.

Partisipasi lndonesia dan negara anggota ASEAN

lainnya difasilitasi oleh AJC, Tokyo, yang mengundang tiga perusahaan dari tiap
negara ASEAN bertempat di Paviliun ASEAN di Hall East 6 dengan luas 360 m2. Tiga
perusahaan lndonesia yang ikut serta pada pameran ini merupakan binaan Designer

Dispatch Service (DDS) Ditjen PEN, yaitu Mawar Art Shop, dari Lombok menampilkan
produk dari rumput ketak (Ketak Handbag); Indorisakti, Yogyakarta, memamerkan
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produk home decoration dari kertas daur ulang (recycle paper) dan Salsabila,
Jakarta dengan koleksi produk embroidery. Selama tiga hari pameran, para peserta
mendapatkan 93 inquiries/permintaan di antaranya berasal dari Jepang, Vietnam,
Laos, China, Meksiko, dan lain-lain dengan estimasi transaksi dagang yang diperoleh
sebesar USD 65.593 dengan rincian:

Meskipun terdapat kesulitan bahasa, dikarenakan buyers Jepang sebagian besar
tidak dapat berbahasa Inggris, AJC sebagai fasilitator paviliun ASEAN menyediakan

interpreter yang dapat memudahkan proses komunikasi antara peserta dan buyers.
Disamping itu, dalam pameran ini bertempat di Active Creator Hall, AJC bersama

Japan lnstitute of Design Promotion Centre memfasilitasi Good Design/Mekong
Design Selection dengan produk dari empat negara Asia Tenggara (CLMV) yaitu
Cambodja, Laos, Myanmar dan Vietnam untuk menampilkan produk tradisionalnya
yang merupakan hasil binaan desainer Jepang.
Indonesia untuk pertama kalinya turut berpartisipasi pada Stockholm Furniture &

Partisipasi

Light Fair bertaraf internasional di wilayah Skandinavia di Stockholm, Swedia yang

Indonesia pada

diselenggarakan di Stockholmsmässan, pada tanggal 9-13 Februari 2016. Partisipasi

Stockholm

Indonesia kali ini terlaksana atas kerjasama erat antara KBRI Kopenhagen serta

Furniture and

dengan para Co-Exhibitor yang dikoordinasikan oleh Atase Perdagangan. Pameran

Light Fair, Swedia

tersebut diselenggarakan setiap tahun dan merupakan pameran dagang produk

furniture & light terbesar di wilayah Skandinavia. Tema dari Stockholm Furniture and
Light Fair 2016 adalah “Nature is back for good“. Tema ini sesuai dengan tren desain
untuk 2016-2017 yang kembali ke alam dengan menonjolkan bahan-bahan dari
kayu, rotan asli dan warna-warna dasar alam yang lembut. Rencana awal, terdapat
4 (empat) perusahaan yang terdiri dari 3 (tiga) perusahaan dan 1 (satu) importir

furniture Indonesia yang berbasis di Denmark yang mendaftar sebagai Co-exhibitor.
Namun, pada saat pameran hanya 2 (dua) yang dapat berpartisipasi langsung yaitu:
CV. Nuansa Kayu Bekas dari Indonesia dan Mia Casa dari Denmark.
Tujuan mengikuti pameran ini adalah untuk mempromosikan produk-produk ekspor
furnitur Indonesia di wilayah Skandinavia dengan trade mark “Trade with Remarkable

Indonesia”. Adapun target khusus yang ingin dicapai adalah meningkatkan nilai ekspor
furnitur Indonesia ke Skandinavia. Pameran ini bertema “Indonesia Collaboration

with Scandinavia“. Tema ini bermaksud agar para desainer furnitur dari wilayah
Skandinavia terutama Denmark dan Swedia yang sudah terkenal dengan desainnya
yang simpel, fungsional dan sustainable, dapat tertarik untuk memproduksi desainnya
di Indonesia sepertti yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan di Skandinavia.
Setiap tahunnya tidak kurang dari 750 perusahaan yang berpartisipasi pada pameran
yang menampilkan produk furnitur, lampu/pencahayaan dan tekstil tersebut. Peserta
paling besar dari wilayah Swedia, Denmark, Finlandia, dan Norwegia atau hampir 80 %
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dari wilayah Skandinavia. Sementara itu beberapa peserta pameran dari luar kawasan
Skandinavia selain Indonesia antara lain adalah Finlandia, Latvia, Jerman, Belanda,
Amerika Serikat dan Italia. Jumlah pengunjung sekitar 40.000 orang dan diliput oleh
beberapa media. Luas Stockholmsmassan sebesar 70.000 m2 dipenuhi oleh stan
produk furnitur dan lampu/pencahayaan yang dapat digunakan untuk perumahan
dan untuk ruang umum (public space).
Sesuai dengan tema “Nature is back for good”, Stockholm Furniture and Light

Fair 2016 kali ini selain menonjolkan produk yang terbuat dari bahan alami juga
mengedepankan kepedulian atas sumber dan proses pembuatan produk tersebut
juga harus tidak merusak lingkungan. Faktor ini yang merupakan nilai tambah
yang harus dipenuhi oleh eksportir furnitur Indonesia, sehingga dengan adanya
SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) Indonesia yang sudah diakui EU menjadi
salah satu poin penting bahwa Indonesia sudah dapat memenuhi standar EU dalam
hal Sustainability. Selama pameran, KBRI dan para Co Exhibitor telah melakukan
pendekatan dengan para peserta pameran lainnya, dengan membagikan brosur yang
berisi beberapa alasan Indonesia menjadi pilihan sebagai negara produksi design
produk mereka. Alasan tersebut selain standar yang sudah dipenuhi dengan adanya
SVLK, juga terdapat alasan lain seperti tidak memperkerjakan anak-anak, biaya tenaga
kerja yang masih terjangkau dan tenaga kerja yang terampil. Keterampilan dan bakat
seni yang dimiliki oleh orang Indonesia merupakan salah satu penambah daya saing.
Produk-produk Indonesia yang ditampilkan oleh kedua perusahaan sangat unik dan
sesuai dengan tema pameran – Nature is Back for Good, sehingga stan Indonesia
seluas 67,5 m2 di Hall C 10.25 cukup menarik banyak pengunjung dari hari pertama
sampai hari kelima pameran, bahkan produk CV. Nuansa Kayu Bekas habis terjual
pada hari terakhir pameran.
Potensi penjualan produk kedua perusahaan cukup banyak, berdasarkan formulir
yang diisi oleh co-exhibitor selama pameran, dapat diinformasikan bahwa untuk
CV. Nuansa Kayu Bekas mendapatkan potensial buyer sebanyak 5 (lima) perusahaan
seperti dari Rusia (Belsi Home), Denmark (Kilroy Indbo A/S, Bakkehuset, Torben
Schreibers), Israel (Pront Decor) dengan nilai sekitar $ 50.000, lalu untuk Mia Casa
mendapatkan potensial buyer sebanyak 9 (sembilan), perusahaan seperti dari Swedia
(Sarasdesign, House Billa, Stranda Tapetseri, Betong akademis, Sanja Najic), Norwegia
(Mobler Kjorbekk), Finlandia (Martela), Itali (Dalani), Turki (Stone Studio) dengan nilai
sekitar $ 100.000.
Partisipasi

Pameran Ambiente 2016 yang diselenggarakan di Frankfurt, Jerman pada tanggal

pada Pameran

12 - 16 Februari 2016. Pameran Ambiente merupakan salah satu pameran terbesar

Ambiente 2016

untuk produk Consumer Goods di dunia, yang terbagi dalam 3 sektor yaitu 1) Dining

dan Beberapa

(table, kitchen and household products); 2) Giving (gifts, stationery and decorations,

Importir di

authentic and fashion jewellery, watches, personal accessories and Beauty & Bath)

Jerman

dan 3) Living (interior design, furnishing and decoration).
Paviliun Indonesia menempati area seluas 164 m² yang merupakan kerjasama
antara Kemendag dengan Kemenperin. Paviliun Kemendag cq. Ditjen PEN seluas 62
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m² merupakan kerjasama antara Ditjen PEN dengan ITPC Hamburg yang diisi
oleh 6 (enam) peserta produk home decor dari Bali Wirama (Kerajinan Metal/Bali);
CV. Multi Dimensi (Kerajinan Rotan dan Kulit Kerang/Cirebon); Nancy Craft Co.
(Kerajinan Rotan/Jakarta), Out of Asia (basket bathroom accessories, tray, vase,

minor, wall decor), Promosi Dagang Asia, PT, dan Cipta Graha, PT (recycle wood).
Dilakukan beberapa pertemuan di sela-sela pelaksanaan pameran Ambiente 2016
diantaranya adalah pertemuan dengan SIPPO guna membahas program kerjasama
Ditjen PEN tahun 2016 serta Country Pavilion Indonesia pada pameran SPOGA GAFA
2016 di Koln. Selain itu juga dilakukan beberapa pertemuan dengan importir produk
Indonesia di Frankfurt dan Hanover guna mendapatkan masukan secara langsung
mengenai peluang dan kendala yang dihadapi dalam mengimpor produk Indonesia.
Paviliun Indonesia menempati lokasi di Hall 10.1 serta dikelilingi 45 perusahaan yang
berpartisipasi secara mandiri, sehingga memberikan kesan Indonesia berada dalam
satu kesatuan. Selain di Hall 10.1 terdapat pula perusahaan mandiri yang tersebar
di Hall 3.0, Hall 5.0, Hall 6.2, Hall 6.3, Hall 10.0, Hall 10.1, Hall 10.2. Hall 10.3 serta
di Hall 10.4. Secara keseluruhan peserta pameran dari Indonesia tercatat sebanyak
61 perusahaan. Jumlah peserta pameran Ambiente 2016 berdasarkan sektor terdiri
dari Dining sebanyak 268 perusahaan berasal dari Jerman dan 1.998 berasal dari
peserta internasional, Living sebanyak 263 perusahaan berasal dari Jerman dan 921
berasal dari peserta internasional, dan Giving sebanyak 373 perusahaan berasal dan
Jerman dan 564 berasal dari peserta internasional. Tahun 2016, peserta pameran
berasal dari 96 negera peserta, kemudian total keseluruhan peserta pameran
Ambiente tercatat mengalami peningkatan dari 4.811 exhibitor, pada tahun 2015
menjadi 4.387 exhibitor pada tahun 2016 atau menurun sebanyak 424 exhibitor
yang dikarenakan adanya renovasi pada Hall 12. Pengunjung pameran Ambiente
pada tahun 2016 sampai dengan hari terakhir (hari ke-5) tercatat sebanyak 135.989
pengunjung dari 143 negara, mengalami peningkatan sebanyak 1.388 pengunjung
dari tahun 2015 yang berjumlah 134.601 pengunjung dari 152 negara. Pengunjung
dari

Jerman yang datang ke Ambiente tahun 2016 adalah berjumlah 63.704

pengunjung sedangkan pengunjung Internasional berjumlah 72.285 pengunjung.
10 besar negara pengunjung adalah Italia, Perancis, Be!anda, Inggris, RRT, Amerika
Serikat, Swiss, Korea Selatan dan Turki.
Prospektif kontak dagang yang diperoleh oleh 6 perusahaan selama pameran Ambiente
sampai dengan hari terakhir (hari ke-5) sebesar USD 2.6 juta untuk permintaan
beberapa produk lamp craft, rattan furniture, rattan basket, lighting frame minor,

vases, recycre wooden frame, bowl, wooden acsesories, bathroom accessoreis,
natural basket iron craft, metal art. Selain kontak dagang yang diperoleh didapat
pula 125 inquiries dari 29 negara yang berpotensi menghasilkan transaksi serta
harus ditindaklanjuti oleh perusahaan pasca pameran. Hampir seluruh produk yang
ditampilkan oleh peserta mendapatkan minat yang cukup besar dari para buyer yang
datang. Pada tahun 2016, ltalia didaulat sebagai partner country pameran Ambiente
menggantikan Amerika Serikat sebagai partner country pameran Ambiente pada
tahun 2015. Sebagai partner country, ltalia hadir dengan membawa 367 perusahaan
yang tersebar diseluruh Hall yang ditandai dengan penyerahan Partner Country Globe
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oleh Kevin C. Milas, Konsul Jenderal Amerika Serikat, kepada Cristiano Cottafavi,
Konsul Jenderal ltalia.
Pertemuan dengan SIPPO
Telah dilakukan pertemuan dengan SIPPO pada tanggal 12 Februari 2016 yang
bertempat di ruang lnspiration 2 di lantai 2 Hall 10 Messe Franfurt. Pertemuan
tersebut dihadiri Ms. Carolina Kaufmann, Head of lmport Promotion dan Ms. Eve
Bachtold, Programme Manager Noon Food - SIPPO- Switzerland Global Enterprise.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional bahwa kerjasama yang sudah dilakukan sejak 2013 sudah sangat
baik karena memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha outdoor furniture
Indonesia. Hasil transaksi Paviliun Indonesia pada pameran SIPPO 2013, adalah USD
463.620. Pada tahun 2014, nilai penjualan/transaksi naik hampir 6 kali lipat menjadi
USD 2,45 juta dan pada tahun lalu (2015) penjualan kembali naik 30% menjadi USD
3,23 juta. Adapun beberapa hal yang disepakati antara Dirjen PEN dan SIPPO antara
lain:
•

Kerjasama di bidang Digital Marketing, di antaranya berupa pelatihan Ditjen PEN
untuk SDM Ditjen PEN.

•

Kunjungan SIPPO pada bulan Maret 2016 dalam rangka meninjau Indonesia Design
Center beserta dengan program-programnya untuk mengimplementasikan
bantuan yang sesuai denga bidang keahlian SIPPO

•

One Day Workshop (Seminar untuk UMKM) pada tahun 2016 untuk produk home
decor di beberapa daerah sentra produksi

Untuk SPOGA GAFA akan dievaluasi setelah 6 bulan pelaksanaan pameran dan evaluasi
ini akan dilakukan pada bulan Maret 2016 bersamaan dengan tim SIPPO yang akan
datang ke Indonesia untuk merakukan kunjungan perusahaan dalam rangka kurasi
perusahaan peserta pameran SPOGA 2016.
Kunjungan Kerja ke Beberapa Importir di Jerman
Kegiatan kedua setelah pertemuan dengan SIPPO dilakukan kunjungan ke perusahaan
Antika GmbH di Steinbach yang banyak mengimpor produk furniture dan home decor
dari Indonesia. Rombongan diterima langsung oleh Mr. Karl Bergmann, Managing

Director perusahaan tersebut. Perusahaan ini mengimpor produk furniture jati 6-7
kontainer per tahunnya dari Jepara di antaranya lemari, kursi, meja, bangku dan
beberapa produk home decor lainnya. Importir tersebut sangat menghargai upaya
Indonesia dalam menerapkan V-Legal terhadap produk ekspor dari kayu. Importir
juga mengharapkan agar Indonesia di masa mendatang dapat mempertahankan
kebijakan penggunaan sertifikat V-Legal, mengingat konsumen di wilayah Eropa
khususnya Jerman pada umumnya tidak bersedia membeli produk-produk impor
tanpa ada label V-Legal.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan permasalahan yang selama ini dihadapi
Antika GmbH dalam hal pengiriman contoh produk yang akan dikirim ke Jerman
khususnya dalam proses custom clearance di Bea dan Cukai terkait dengan
dokumen ijin ekspor. Dalam pertemuan tersebut langsung dijelaskan bahwa untuk
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pengiriman barang contoh tidak diperlukan perijinan di bidang ekspor. Kemendag
Cq. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan akan membantu pengurusan
Surat Keterangan Pengiriman Barang Contoh dimaksud. Kemendag akan membantu
menginformasikan kepada eksportir di Indonesia yang menjadi mitra bisnis Antika
GmbH untuk melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan
surat keterangan pengiriman barang contoh dimaksud sehingga dapat dipergunakan
di Bea dan Cukai dalam proses custom clearance.
Setelah itu dilakukan kunjungan ke perusahaan Tom Cococha GmbH & Co. KG di
Hannover yang mengimpor produk charcoal dari Indonesia sejak tahun 1987. Tahun
2014 yang lalu perusahaan ini mengimpor charcoal dari Indonesia sebanyak 800
ton dengan nilai sekitar 8 juta Euro. Pada tahun 2015, perusahaan Tom Cococha
GmbH & Co. KG dinominasikan sebagai kandidat penerima Primaduta Award 2015
dan kemudian terpilih sebagai salah satu penerima Primaduta Award 2015 dari
Jerman. Rombongan diterima langsung oleh Mr. Andreas Thoms, Managing Director
perusahaan tersebut. Mr.

Andreas Thoms menyampaikan apresiasi yang sangat

tinggi terhadap penghargaan Primaduta 2015.
Untuk produk charcoal dari Semarang, Klaten, Bogor dan Yogyakarta yang diimpor
oleh Tom Cococha antara lain charcoal untuk shisha dan barbeque. Produk tersebut
diminati oleh masyarakat Jerman dikarenakan kualitas barang yang baik. Pangsa
pasar utama untuk produk ini adalah sisha cafe dan sisha bus yang berjumlah sekitar
18.000 di Jerman. Salah satu negara pesaing adalah Thailand, yang memiliki kualitas
produk yang hampir sama. Akan tetapi Mr. Andreas Thoms berpendapat bahwa harga
produk dari Indonesia lebih rendah dan dalam jangka panjang Indonesia memiliki
prospek yang lebih baik.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan permasalahan musiman yang selama ini
dihadapi oleh perusahaan Tom Cococha GmbH & Co. KG seperti menurunnya kualitas
produk ketika musim hujan, dikarenakan pencucian bahan baku menggunakan air
yang mengandung lumpur, masalah logistik pada saat hari libur nasional dan suplai
kertas untuk packaging pada pertengahan Desember hingga Februari. Selanjutnya
dilakukan kunjungan ke perusahaan Aquarium Glaser GmbH di Rodgau, dekat
Frankfurt am Main, Jerman. Perusahaan

ini merupakan salah satu importir ikan

hias air tawar untuk aquarium yang terbesar di Jerman dengan didukung oleh 30
staf perusahaan dan men-supply kebutuhan ikan hias terutama untuk wholesaler
di Jerman dan negara-negara di Eropa serta wilayah lain di dunia. Perusahaan ini
mengimpor berbagai jenis ikan hias air tawar untuk aquarium dari beberapa negara
termasuk Indonesia. Hadir pada pertemuan ini mewakili perusahaan Aquarium Graser
GmbH yaitu Dr. med.vet. Markus Biffar, Veterinary Surgeon (fish specialist) sekaligus
juga salah satu shareholder perusahaan ini dan Mr. Roman Neuenkirchen, Assistant

Manager, yang menangani bidang ekspor dan impor. Seperti yang disampaikan
oleh perwakilan perusahaan Aquarium Glaser GmbH pada pertemuan ini, tidak
ada hambatan yang dialami dalam menjalin bisnis dengan supplier yang ada di
Indonesia. Tiap minggu perusahaan ini mengimpor produk ikan untuk aquarium
dari Indonesia. Rata-rata pertahun jumlah ikan untuk aquarium yang diimpor dari
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Indonesia sebanyak 2500 box atau 35 ton dengan nilai sekitar 500.000 Euro. Apabila
dibandingkan dengan volume nilai impor yang dilakukan oleh perusahaan Aquarium
Glaser GmbH dari negara lain di kawasan Asia, volume impor dari Indonesia sejauh
ini masih yang terbesar.
Peluang perdagangan di sektor ini masih terbuka di pasar Jerman dan negara-negara
lain di Eropa. Meskipun ada perubahan dalam pola kehidupan masyarakat Jerman
mengenai pemeliharaan binatang-binatang piaraan seperti ikan untuk aquarium,
namun telah terbukti bahwa perusahaan Aquarium Glaser GmbH mampu bertahan
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan wholesaler di Jerman dan negara-negara lain
disekitar Jerman. Para pelaku usaha di Indonesia dapat mengikuti pameran Interzoo
di Jerman untuk menawarkan jenis dan keberadaan potensi Indonesia di sektor ini.
seperti diketahui, pameran Interzoo yang berlangsung setiap 2 tahun sekali diikuti
oleh 60 negara dengan jumlah 1700 peserta pamera dikunjungi oleh sekitar 37.000
pengunjung khusus (data pameran tahun 2014). Disampaikan informasi kepada
ketiga perusahaan tersebut mengenai program misi pembelian yang dapat diikuti
oleh perusahaan ini dengan penyediaan beberapa fasilitas dan kemudahan yang
ditawarkan seperti sarana transportasi berupa tiket perjalanan internasional dan
domestik, akomodasi, pendampingan selama berada di lndonesia dll. Selain itu,
informasi mengenai penyelenggaraan Trade Expo Indonesia yang berlangsung pada
tanggal 12 -16 Oktober 2016. Informasi mengenai hal ini akan disampaikan secara
tertulis oleh perwakilan perdagangan RI di Jerman kepada perusahaan-perusahaan
tersebut.

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor
Pelayanan

Pelayanan informasi yang diberikan oleh Customer Service Centre (CSC) terdiri

Customer

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

Service Centre

(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 Februari 2016, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)
Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada bulan
Februari 2016 berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) permintaan melalui CSC,
diantaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 15 (lima
belas) permintaan, berdasarkan pengiriman email CSC maupun brafaks berjumlah
63 (enam puluh tiga) permintaan. Diantara email/brafaks tersebut, sebanyak 27
(dua puluh tujuh) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 36 (tiga
puluh enam) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan
dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 13 (tiga
belas) negara, yaitu: Amerika, Saudi Arabia, Australia, Mesir, Jepang, Kanada,
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Ukraina, Argentina, Hong Kong, India, Korea Selatan, Switzerland, Turki.
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 processed food and beverages, agriculture product,

furniture, leather & leather product, coffe, footwear, paper & paper product, yarn,
textile & textile products, cacao, consumer goods, CPO & cooking oil, electric &
electronic products, fishery, machinery, metal products, spices.
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 Februari 2016 sebanyak 15 (lima 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 Februari
2015 sebanyak 15 (lima belas) 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 Februari 2016, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang telah habis
masa pajangnya yaitu: PT. Gunacipta Multirasa, PT. Kedaung Industrial Group,
PT. Kharisma Surya Lestari, PT. Piviko Manunggal, PT. Sari Munik Mandiri, PT.
The First National Glassware Ltd dan PT. YKK Zipper yang digantikan oleh 6
(enam) perusahaan diantaranya: PT. Culletprima Setia, PT. Asia Pasifik Fortuna
Sari, Celadona Keramik, others, PT. Ultra Prima Abadi, PT. Sun-Indo Adipersada
dan Batik Aryasuta. Sehingga mulai periode Februari 2016 jumlah peserta PTD
menjadi 49 (empat puluh sembilan) perusahaan.
Terkait dengan kelengkapan dokumen, sebagian peserta PTD yang men-display
di ruang CSC Kementerian Perdagangan telah melengkapi salinan SNI/BPOM,
sedangkan yang lainnya sedang dalam tahap tindak lanjut pengadaannya dan
dikomunikasikan dengan masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan
dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan bahwa
perusahaan yang men-display produk di ruang CSC Kementerian Perdagangan
harus menyertakan salinan SPPT SNI atau sertifikat dari BPOM.
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1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor
Penyelenggaraan Untuk Tahun Anggaran 2016 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
(PPEI) telah merencanakan kegiatan diklat ekspor sebanyak 122 (seratus dua puluh
Program
Pelatihan

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 Februari 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 8 (delapan) angkatan pelatihan
di mana 4 (empat) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta sedangkan sisanya
dilaksanakan di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak dengan rincian sebagai
berikut:
a.

“Prosedur Ekspor” (Jakarta, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 23
orang peserta.

b.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini diikuti
oleh 24 orang peserta.

c.

“Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Jakarta, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Esa Unggul (UEU)
Tangerang dan diikuti oleh 48 orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i
UEU Tangerang.

d.

“Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet” (Jakarta, 23 - 25 Februari 2016).
Pelatihan ini diikuti oleh 23 orang peserta.

e.

“Pengembangan Produk untuk Pasar Ekspor (Makanan Olahan)” (Gorontalo, 16
- 18 Februari 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI
dengan Disperindag Prov. Gorontalo dan diikuti oleh 30 orang peserta yang
terdiri atas para pelaku UKM binaan Disperindag Prov. Gorontalo.

f.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Bandung, 16- 18 Februari 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Prov. Jawa
Barat dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan
Disperindag Prov. Jawa Barat.

g.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Bogor, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Kab. Bogor
dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan
Disperindag Kab. Bogor.

h.

“Training of Exporters (TOX) Lanjutan” (Bandung, 24 - 25 Februari 2016). Pelatihan
yang merupakan bagian dari rangkaian Coaching Program ini diselenggarakan
atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Prov. Jawa Barat dan diikuti oleh
20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan Disperindag Prov.
Jawa Barat.
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Promosi dan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPEI berupaya menjalin kerjasama

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 Februari 2016 antara lain:
a.

Pada tanggal 3 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
rapat yang diselenggarakan di Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian
Perdagangan RI guna membahas rencana kerjasama antara Ditjen. PEN dengan

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC).
b.

Pada tanggal 4 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menjadi
narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh jurnalis dari Tabloid
Kontan. Dalam wawancara tersebut dibahas mengenai jenis-jenis pelatihan yang
diselenggarakan oleh PPEI, biaya untuk masing-masing jenis pelatihan, syarat
untuk dapat mengikuti pelatihan, keunggulan dari pelatihan yang diselenggarakan
oleh PPEI, dana pendampingan serta topik-topik pelatihan yang banyak diminati
oleh peserta pelatihan.

c.

Pada tanggal 9, 11 dan 22 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI
menghadiri pertemuan dengan perwakilan dari Indonesia Australia Special

Training Project (IASTP) – Australia Awards Fellowship guna membahas rencana
pelaksanaan program Training of Trainers (TOT) bertemakan “International

Trade, Industry Development and Business Innovation Facilitators Training and
Benchmarking” yang akan diselenggarakan pada akhir bulan Oktober 2016.
d.

Pada tanggal 11 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEi menghadiri
pertemuan dengan perwakilan Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor (Dit.
KPE), Ditjen. PEN, Kementerian Perdagangan, guna membahas rencana kerjasama
pelatihan yang akan diselenggarakan di Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi
Utara.

e.

Pada tanggal 16 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
pertemuan dengan perwakilan dari Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
(Dit. PPEI) – Ditjen. PEN, Kementerian Perdagangan RI dan perwakilan dari Badan
Ekonomi Kreatif guna melakukan penjajagan kerjasama pelatihan di antara
ketiga instansi.

f.

Pada tanggal 16 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
pertemuan dengan perwakilan Disperindag dan UMKM Kota Pekalongan guna
membahas rencana kerjasama pelatihan dengan topik “Strategi Pemasaran
Ekspor” (14 s.d. 16 Maret 2016) dan “Produk Potensial untuk Pasar Ekspor” (19
- 21 April 2016).

g.

Pada tanggal 22 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Bangka Belitung guna
membahas rencana kerjasama pelatihan untuk Tahun Anggaran 2017.

h.

Pada tanggal 21 - 24 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan
kunjungan kerja ke Cirebon dalam rangka promosi program pelatihan yang
diselenggarakan oleh PPEI kepada perwakilan Disperindag Kabupaten Cirebon dan
perwakilan UKM. Dalam kunjungan tersebut disepakati bahwa akan dilaksanakan
kerjasama pelatihan dengan skema pembiayaan subsidi dan kontraktual pada
Tahun Anggaran 2017.
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Pada bulan Februari 2016 Tim Manajemen PPEI mengirimkan videotron terkait
promosi kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI kepada Pusat Humas
Kementerian Perdagangan untuk ditayangkan sebagai pengganti videotron yang
lama di Gedung Kementerian Perdagangan RI.

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor,

Pengembangan

selama bulan Februari 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan penyusunan

Kurikulum dan

matriks dan jadwal untuk berbagai kegiatan sebagai berikut:

Silabus

a.

Pada tanggal 2 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat guna
membahas penyusunan kurikulum dan silabus untuk pelatihan “Prosedur Impor
Plus Simulasi” dengan menghadirkan Sdr. Herry Murbalalana (praktisi) dan Sdr.
Surono (Ditjen. Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI) sebagai narasumber.

b.

Pada tanggal 16 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat dalam
rangka review kurikulum silabus dan evaluasi makalah standar untuk materi
“Kalkulasi Penetapan Harga Ekspor”.

c.

Pada tanggal 17 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan kegiatan
presentasi calon fasilitator baru atas nama Sdri. Sofya Andarina yang membawakan
materi “Rancangan Formula Kompon” dan Sdr. Abidin M. Noor yang membawakan
materi “Desain Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Baik”.

d.

Pada tanggal 18 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat guna
membahas penyusunan kurikulum dan silabus untuk pelatihan “Kemasan
Makanan dan Minuman untuk Ekspor” yang merupakan hasil kerjasama antara
PPEI dengan Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor (Dit. KPE) – Ditjen. PEN,
Kementerian Perdagangan RI.

e.

Pada tanggal 29 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat
pembahasan kegiatan Analisa Kebutuhan Diklat yang akan berlangsung selama
Tahun Anggaran 2016.

a.

Pada tanggal 1 Februari 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri

Kegiatan

rapat yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian

Lain

Perdagangan RI guna membahas tentang perubahan Standard Operating

Procedures (SOP) Makro Pelaksanaan Diklat dengan stakeholder perdagangan.
b.

Pada tanggal 4 Februari 2016, PPEI mengadakan sosialisasi di bidang keuangan
dan kepegawaian serta pembekalan bagi para pegawai dalam menjalankan tugas
sebagai panitia pelatihan ekspor yang diselenggarakan oleh PPEI.

c.

Pada tanggal 10 Februari 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
kegiatan Networking Workshop 2 yang diselenggarakan oleh Masyarakat
Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) di Menara Top Food Tangerang. Kegiatan
ini mempertemukan perwakilan dari pemerintah, lembaga donor, para pakar dan
pelaku UKM.

d.

Pada tanggal 10 dan 12 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan
rapat manajemen guna membahas penyusunan rencana kerja PPEI untuk Tahun
Anggaran 2017.

e.

Pada tanggal 11 Februari 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
undangan sosialisasi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
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(APKASI) terkait pelaksanaan International Trade and Investment Summit (AITIS)
2016.
f.

Pada tanggal 12 Februari 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
rapat pertemuan teknis tindak lanjut pertemuan pertama Trade and Investment

Working Group (TIWG) G20.
g.

Pada tanggal 15 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat
koordinasi untuk mempersiapkan bahan rapat koordinasi program Ditjen. PEN.

h.

Pada tanggal 16 Februari 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
rapat pembahasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang
berlangsug di Kantor Sekretariat Ditjen. PEN.

i.

Pada tanggal 19 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat guna
membahas pelaksanaan input data informasi jabatan struktural.

j.

Pada tanggal 23 Februari 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
rapat persiapan akhir pelaksanaan Training Trade in Services – TPSA Project yang
akan berlangsung pada tanggal 30 s.d. 31 Maret 2016.

k.

Pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat koordinasi
Ditjen. PEN yang diselenggarakan di Gedung Utama Kementerian Perdagangan
RI.

l.

Pada tanggal 29 Februari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
pertemuan yang berlangsung di Hotel Double Tree Hilton Cikini guna membahas
rencana pelaksanaan kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular (KSST)
Tahun Anggaran 2017.

m. Pada tanggal 29 Februari 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
rapat Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor Indonesia (LSP
EII).
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1.6. Kegiatan Penunjang
Rapat koordinasi program Ditjen PEN Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan

Rapat Koordinasi

penjelasan dan perkembangan terakhir dari kegiatan prioritas dan rencana kerja

Program Ditjen

Ditjen PEN tahun 2016 serta pembahasan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari

PEN Tahun 2016

hasil rumusan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2016. Rapat Koordinasi
ini dipimpin oleh Ditjen PEN, dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon II Ditjen PEN, Eselon
III dan IV Ditjen PEN, serta beberapa staf yang ditunjuk oleh Eselon II masing-masing.
Acara Rakor Ditjen PEN diawali dengan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja
tahun 2016 masing-masing eselon II Ditjen PEN dengan Ibu Dirjen PEN dan dilanjuti
dengan penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 dari SGS Indonesia sebagai pencapaian
Manajemen Mutu kepada Sekretariat Ditjen PEN untuk aktivitas “Preparation

and Monitoring the Program and Budget of the Diretorate General of National
Export Development and Strengthening the Institutional Capacity“ dan Direktorat
Pengembangan Promosi dan Citra untuk aktivitas “Export Promotion Development“.
Acara Rakor dibuka oleh Sekretaris Ditjen PEN dengan menyampaikan laporan
mengenai maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakor Program Ditjen PEN tahun
2016 yang dilanjutkan dengan arahan Ibu Dirjen PEN terkait program dan kegiatan
Ditjen PEN yang harus mendapat prioritas arahan Ibu Dirjen PEN terkait program dan
kegiatan Ditjen PEN yang harus mendapat prioritas sebagai berikut:
•

Indonesia perlu menindaklanjuti Free Trade Agreement (FTA) khususnya
dengan negara-negara di mana Bapak Mendag menjadi menteri penghubung
(Liaison Officer), yaitu FTA Indonesia-EUCEPA, FTA Indonesia – Australia (yang
ditandatangani pada saat kunjungan kerja bapak Mendag bulan Maret 2016),
FTA Indonesia-Tukey, serta EFTA atau agreement dengan beberapa negara di
kawasan Nordik (Eropa Utara). Sehingga diharapkan Dit. KPE mulai merumuskan
kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut dan Dit. P2IE dapat segera
melengkapi data-data perdagangan (fact sheet).

•

Perlunya dilakukan modernisasi ekspor Indonesia dengan melakukan promosi
ekspor secara digital (Digital Marketing), di mana seluruh Unit Eselon II dapat
menggunakan digital marketing melalui media sosial dalam memberikan
informasi dan mempublikasikan seluruh kegiatannya.

•

Khusus untuk Sekretariat, sebaiknya dapat memberikan reward kepada P3ED
Surabaya dan P3ED Makasar yang dinilai berkinerja baik, termasuk perlunya
memberikan insentif kepada para pemenang Primaniyarta, sebagaimana yang
telah ditawarkan oleh Standard Chartered Bank dan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia. Untuk itu perlu dilihat lebih seksama skema yang dapat dimanfaatkan
bagi para pemenang Primaniyarta.

•

Dalam membangun dan mengembangkan Pusat Distribusi (Distribution Centre),
Sekretariat Ditjen PEN diminta untuk dapat berkoordinasi dengan para Direktur
lainnya di DJPEN sehingga hasilnya maksimal.

•

Untuk mengembangkan dan pemanfaatan Indonesia Design Centre (IDC), Direktur
P2E diminta untuk dapat berkoordinasi dengan Kepala BBPPEI, serta menjalin
kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif sebagai tindak lanjut dari arahan
Bapak Mendag agar ke depannya, IDC dapat menjadi alat untuk meningkatkan
daya saing produk ekspor Indonesia.

•

Saat ini, sedang dilakukan penataan kelembagaan Badan Promosi Indonesia (BPI),
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yang ke depannya akan mengintegrasikan semua kegiatan promosi di seluruh
Indonesia, baik nasional maupun internasional, sebagaimana arahan Bapak
Presiden. Untuk itu, fungsi Ditjen PEN ke depannya akan lebih bersifat memberikan
pembinaan dalam hal pengembangan produk ekspor, baik barang maupun jasa.
Terkait aktivasi Nation Branding, sesuai arahan Bapak Mendag bahwa kegiatan
dimaksud akan langsung ditangani oleh Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Teten
Masduki.
•

Terkait perkembangan sektor jasa, Ditjen PEN telah menandatangani Perjanjian
Kerjasama dengan BNP2TKI dalam rangka pengembangan dan promosi sektor
tenaga kerja Indonesia yang terampil dan terlatih ke luar negeri.

•

Diharapkan kepada seluruh Pejabat Eselon II Ditjen PEN untuk dapat membuat
suatu success story mengenai keberhasilan program dan kegiatan di masingmasing unitnya. Sebagai contoh Sekretariat Ditjen PEN dengan program Pusat
Distribusi dan pemberian insentif bagi para pemenang Primaniyarta; Direktorat
P2E, dengan program DDS yang nantinya akan semakin besar cakupan produknya
(tidak hanya home decoration); dan Direktorat KPE dengan kegiatan kerjasama
di dalam lingkup ASEAN Korean Centre dan ASEAN Japan Centre yang perlu
dipublikasikan secara luas kepada seluruh stakeholder terkait.

Koordinasi

Pertemuan koordinasi dilaksanakan tanggal 10 Februari 2016 di kantor Dinasperindag

Instansi Terkait

Prov. DIY bersama Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag DIY (lbu

ke Dinas

Rahayu) beserta staf dengan Kabag. Program dan Kelembagaan Ditjen PEN beserta

Perindustrian

staf. Agenda pembicaraan sinergi dan integrasi program Ditjen PEN dengan

dan Perdagangan Dinasperindag Prov. DIY, antara lain:
Prov.D.I
Yogyakarta

A. Jogya Trade Expo tahun 2016

Jogja Trade Expo (JTE) merupakan agenda promosi lanjutan Trade Expo
lndonesia (TEI) atau dahulu dikenal pameran Pameran Produk Ekspor Daerah
(PPED) Yogyakarta serta menjadi pameran unggulan yang diselenggarakan setiap
tahun oleh Disperindag Prov. DIY Jogja. Berdasarkan informasi yang disampaikan
Kemenlu telah tercatat sebanyak 22 Duta Besar akan berkunjung ke Yogyakarta
dan setengahnya akan mengunjungi JTE 2016. Sebagai apresiasi dan bentuk
dukungan atas penyelenggaraan pameran tersebut oleh Dinas Perindag DIY,
Ditjen PEN dalam rangka pameran tersebut, berinisiatif untuk mendatangkan

buyers ke PPED dengan menggandeng para ITPC dan ATDAG dalam berkomunikasi
dan memberikan informasi kepada para buyers di luar negeri. Disperindag Prov.
DIY akan memberikan daftar rekapitulasi perusahaan dengan jenis produk yang
dijual dan selanjutnya daftar ini akan dilanjutkan kepada para ITPC/ATDAG, ITPC/
ATDAG akan menindaklanjuti dengan mempromosikan produk-produk tersebut
serta mencarikan buyers yang tepat dan tertarik dengan produk yang dijual oleh
perusahaan dari daftar tersebut. Buyers yang berniat dengan produk tersebut
selanjutnya akan dibawa oleh para ITPC/ATDAG ke Indonesia pada bulan Oktober
2016 untuk mengikuti TEI 2016 dan mengunjungi PPED 2016.
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B. Sosialisasi Program Ditjen PEN tahun 2016
Selain

itu,

pada

tahun

2016,

Sekretariat

Ditjen

PEN

juga

bermaksud

menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program (Sospro) di kota Yogyakarta.
Pihak Disperindag menyambut baik rencana penyelenggaraan Sospro Ditjen PEN
dan akan membantu dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Berdasarkan
hasil pertemuan dimaksud, kegiatan Sospro akan diselenggarakan pada bulan
Mei dengan target peserta 100 orang (dengan fokus utama dari pelaku usaha,
baru perwakilan instansi terkait di Prov. DIY). Hal berbeda yang coba diangkat
dalam forum sosialisasi kali ini ialah dengan menghadirkan narasumber dari
perwakilan perdagangan di LN (dalam hal ini Wakil Kepala ITPC) serta desainer
sesuai dengan produk unggulan yang akan dikembangkan Prov. DIY. Hal ini
didasari pertimbangan bahwa pada bulan Mei mendatang para Wakil Kepala
(Waka) ITPC akan berada di Jakarta menghadiri Rakor Waka ITPC. Konsep acara
Sospro di DIY nantinya akan mendorong promosi produk unggulan prov. DlY,
dengan memilih dua atau maksimal tiga jenis produk untuk diseleksi oleh
Desainer dan Waka ITPC. Waka ITPC akan memberikan masukan tentang potensi
peluang produk tersebut di pasar ITPC termasuk desain memberikan masukan
mengenai selera konsumen di pasar akreditasi lTPC atas produk tersebut, seperti
trend desain (model, ukuran, warna, jenis bahan material yang digunakan,
perkiraan harga serta jalur distribusi pemasaran produk tersebut serta daftar

buyer berikut inquiry). Uraian penjelasan Waka ITPC nantinya akan dijabarkan
kembali serta diaplikasikan langsung oleh desainer produk dalam memberikan
masukan untuk pengembangan produk tersebut berdasarkan dari sisi keilmuan
desain si desainer.
Pada kegiatan ini Waka ITPC dapat memilih 3 - 5 eksportir/calon eksportir peserta
Sospro yang produknya dianggap layak untuk dipromosikan secara konsisten dan

door to door oleh ITPC yang bersangkutan kepada buyer yang berada di wilayah
akreditasi kerja ITPC, sekaligus menjadi mediator dan memberikan bimbingan
secara berkelanjutan baik kepada eksportir/calon eksportir salah satu eksportir/
calon eksportir tersebut berhasil mencapai transaksi ekspor. Sangat diharapkan
pembinaan yang dilakukan oleh lTPC kepada eksportir/calon eksportir dapat
terealisasi sebelum bulan Oktober, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan
mengundang buyer tersebut hadir ke Indonesia pada bulan Oktober menghadiri
TEI maupun Jogja Trade Expo (JTE) yang dilanjutkan dengan penandatanganan
kontrak. Apabila program ini berhasil, maka dapat menjadi template untuk
diaplikasikan kepada daerah/provinsi dan ITPC lainnya. Pemilihan Waka ITPC
akan menyesuaikan dengan jenis produk yang diusulkan oleh Prov. DIY serta
melihat ke pasar negara mana mayoritas produk tersebut dipasarkan.
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C. Pengembangan Produk
Disperindag mengapresiasi kegiatan Designer Dispatch Product (DDS) yang
dianggap sangat membantu para UKM dalam mengembangkan produknya dan
memberikan inspirasi kepada para UKM. Salah satu produk unggulan DIY saat
ini adalah gula kelapa (coconut sugar) yang berasal dari Kulonprogo. Produk
tersebut kualitas ekspor, namun masih lemah dari sisi packaging. Oleh karena
itu, di tahun 2016 Disperindag DIY akan mengembangkan produk di sisi kemasan
melalui program DDS Ditjen PEN.
D. Pembinaan Pelaku Usaha
Dalam pertemuan tersebut, Disperindag DIY juga menyampaikan bahwa saat ini
sedang fokus dalam pembinaan pelaku usaha di wilayah yang memiliki peraku
usaha dengan produk potensial dan siap ekspor, seperti daerah Kulonprogo,
Gunung Kidul, dan Bantul. Disperindag akan mengikutsertakan para pelaku
usaha tersebut dalam kegiatan Sospro Ditjen PEN tahun 2016 di kota Yogyakarta.
Selain itu, pembinaan pelaku usaha DIY yang diberikan oleh Disperindag adalah
melalui kegiatan promosi.
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2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan
Kementerian/Lembaga yang hadir menyambut baik dan akan mendukung kegiatan

Rencana Kegiatan TTI

TTI di India tahun 2015 ini. Terkait persiapan TTl, beberapa hal yang perlu segera

di India Tahun 2016

diputuskan adalah:
1.

Menentukan waktu dan jadwal pelaksanaan TTI;

2.

Mempersiapkan substansi; dan

3.

Menentukan target yang ingin dicapai melalui TTI.

Terkait kemungkinan dibawanya rombongan pengusaha Bulgaria pada kunjungan

Persiapan

dimaksud, KADIN Indonesia siap membantu apabila akan dilakukan acara forum

Kunjungan Menlu

bisnis. Namun, disampaikan bahwa sampai dengan rapat dilangsungkan belum ada

Bulgaria ke

konfirmasi dari pihak Bulgaria apakah akan membawa rombongan pengusaha atau

Indonesia

tidak.
2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian
Sehubungan dengan hal ini, maka rapat berikutnya direncanakan akan diadakan pada

Rencana Kegiatan

akhir Februari setelah berkoordinasi dengan Dubes India di Jakarta, Dubes Rl di New

TTI di India Tahun

Delhi, serta mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan dalam rapat.

2016

Ditjen PEN c.q. Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor (DKPE) akan berkoordinasi

Persiapan Kunjungan

lebih lanjut dengan Direktorat Eropa Tengah dan Timur mengenai kemungkinan

Menlu Bulgaria ke

dibawanya pengusaha-pengusaha Bulgaria, DKPE siap memfasilitasi pelaksanaan

Indonesia

forum bisnis/business matching.
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Bab III. PENUTUP

Selama bulan Februari 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatankegiatan antara lain berupa Briefing Desainer Kegiatan Designer Dispatch Service
(DDS) 2016, Rapat Persiapan Rencana Kegiatan TTI di India Tahun 2016, Partisipasi
pada Bisnis Forum dan Investasi Indonesia-Hungaria, Pertemuan dengan Trade
Commissioner KADIN Montreal International di Montreal, Penandatanganan Nota
Kesepahaman antara Kemendag dengan BPOM, Rapat Persiapan Kunjungan Menlu
Bulgaria ke Indonesia, The 8th Annual Meeting of The Council Directors of AKC
(ASEAN-Korea Centre), Rapat Koordinasi Interkem Bidang Penanganan Visitors/Buyers
TEI 2016 dengan PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Partisipasi
Ditjen PEN Kemendag pada Pameran The 81th Tokyo International Gift Show Spring

2016, Partisipasi Indonesia pada Stockholm Furniture and Light Fair, Partisipasi
pada Pameran Ambiente 2016, Rapat Koordinasi Program Ditjen PEN Tahun 2016,
Koordinasi Instansi Terkait ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov DI
Yogyakarta pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan
buyer melalui CSC, serta peningkatan SDM melalui beberapa program diklat ekspor.
Dengan demikian, sepanjang bulan Februari 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
Februari 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.
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