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3Bab I. KINERJA

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

telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Partisipasi 

Kementerian Perdagangan pada World Economic Forum (WEF) 2016, Pertemuan Komite 

Standar Kompetensi Sektor Perdagangan; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Kerjasama Pengembangan Ekspor yaitu Penandatanganan Nota Kesepahaman 

antara Kemendag dengan BNP2TKI, Rapat Perkembangan dan Evaluasi Pelaksanaan 

Penugasan Khusus Kepada LPEI di Bidang Pembiayaan Ekspor.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Rapat Koordinasi Pengembangan dan 

Pelestarian Kopi Lampung, Window To Remarkable Indonesia (WTRI), Partisipasi 

Pada Hong Kong Toys & Games Fair (HKTGF), Partisipasi Pada Arab Health 2016 

UAE, Partisipasi Pada Consumer Fair Brunei Darussalam; 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 

Januari 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 ke-satu 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,   Februari 2016

Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional

Nus Nuzulia Ishak

KATA PENGANTAR
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik 

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

ekspor meliputi kegiatan antara lain: World Economic Forum (WEF) 2016, Pertemuan 

Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan.   

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama Bulan 

Januari ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Penandatanganan 

Nota Kesepahaman antara Kemendag dengan BNP2TKI, Rapat Perkembangan dan 

Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Khusus Kepada LPEI di Bidang Pembiayaan Ekspor. 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 

pada bulan Januari ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Rapat Koordinasi 

Pengembangan dan Pelestarian Kopi Lampung, Window To Remarkable Indonesia 

(WTRI), Partisipasi Pada Hong Kong Toys & Games Fair, Partisipasi Pada Arab Health 

2016 UAE, Partisipasi Pada Consumer Fair Brunei Darussalam. 

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan Januari ini telah diterima sebanyak 75 (tujuh puluh lima) 

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

Center (CSC) sepanjang bulan Januari juga telah menerima kunjungan dari 19 

(sembilan belas) perusahaan dari luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 

konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Januari 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 Rapat Perkembangan dan Evaluasi Pelaksanaan 

Penugasan Khusus Kepada LPEI di Bidang Pembiayaan Ekspor dan Partisipasi Pada 

Hong Kong Toys & Games Fair.
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Rangkaian kegiatan Kementerian Perdagangan pada acara World Economic Forum 

(WEF) 2016 terdiri dari:

Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan pada WEF

Pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) dilaksanakan pada tanggal 

20-23 Januari 2016 di Davos-Klosters, Swiss. Agenda global WEF adalah untuk 

mempertemukan para pemimpin dunia yang terdiri dari kalangan pemerintah dan 

kalangan dunia usaha untuk menyikapi secara bersama isu-isu ekonomi, politik 

dan sosial. Delegasi Rl terdiri dari Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan 

dengan anggota terdiri dari Duta Besar Indonesia untuk WTO, Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, Sekretaris Ditjen PEN, Direktur Pengembangan 

Produk Ekspor, Direktur Perundingan Bilateral, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan 

Perdagangan dari Kemendag serta Dirjen Pengelolaan Hutang, Kepala Pusat 

Harmonisasi Kebijakan dan Kepala Pusat Bilateral dan Regional BKF dari Kemenkeu. 

Partisipasi Menteri Perdagangan pada pertemuan tahunan WEF bertujuan untuk 

menyampaikan pesan capaian dan kebijakan terkini Indonesia dalam bidang 

ekonomi dan perdagangan, serta memaparkan gagasan baru kepada para pemimpin 

dunia dibeberapa panel dialog dan pertemuan bilateral. Tema yang diangkat pada 

WEF 2016 adalah Mastering the Fourth lndustrial Revolution yang menggambarkan 

bahwa dunia kini tengah berada pada tahap awal revolusi industri keempat yang 

ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi digital. Revolusi 

industri pertama ditandai dengan penemuan mesin uap, revolusi industri kedua 

ditandai oleh penemuan listrik yang diikuti dengan produksi massal dan division of 

labor, sedangkan revolusi industri ketiga ditandai oleh produksi yang menggunakan 

alat-alat elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan revolusi 

industri keempat, ditandai dengan pengembangan ICT untuk memudahkan orang 

dalam beraktivitas yang diikuti dengan revolusi digital, penggunaan robot, elektronik 

dan IT untuk proses produksi. Pakar menilai bahwa revolusi industri keempat ini 

akan mengarah ke disruptive innovation yang menggantikan tatanan ekonomi dan 

menciptakan berbagai model bisnis baru. Hal ini diyakini akan mengubah pola hidup 

dan kerja, politik dan struktur ekonomi dunia. 

Menteri Perdagangan menjadi pembicara pada beberapa sesi WEF dan komunitas, 

antara lain: Governors Policy Meeting for Supply Chain & Transport: Global Alliance for 

Trade Facilitation; Business lnteraction Group on lndonesia; Re-igniting the Southeast 

Asia Growth Stories; The Future of lnternational Trade and lnvestment;  The New 

Vision for Agriculture: Advancing the Action Agenda; The Future of Global Trade dan 

United in Diversity Leaders Roundtable with lnternational Chamber of Commerce and 

Tsinghua University.

Pada sesi The Future of Global Trade, Mendag menjadi panelis utama bersama dengan 

Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmstrom, Direktur Jenderal WTO, 

Roberto Azevedo, dan beberapa CEO perusahaan yang telah beroperasi secara global. 

Sesi ini membahas perubahan arus supply chain perdagangan dunia dan dampak 

perkembangan teknologi digital pada perdagangan global. Pada kesempatan ini 

Mendag menyampaikan bahwa Indonesia akan beralih dari retorika proteksionisme 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor

World Economic 

Forum (WEF) 2016
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kepada peningkatan engagement ke dunia internasional. Untuk itu, komunikasi 

menjadi faktor penting bagi generasi mendatang untuk dapat memahami praktik 

perdagangan dan rantai produksi global sehingga Indonesia dapat tetap tergabung 

dalam arus perdagangan dan rantai produksi global di masa depan. Mendag juga 

menyampaikan bahwa dunia tengah mengalami proses adaptasi terhadap perlambatan 

ekonomi China yang ikut mendorong turunnya pertumbuhan ekonomi dunia.  Namun 

hal ini diyakini sebagai masa transisi untuk mencapai perekonomian global yang 

sehat. Melihat Iemahnya harga komoditi, Indonesia menyikapi hal tersebut dengan 

melakukan transformasi struktur ekonomi menuju sumber pertumbuhan ekonomi 

yang baru seperti sektor jasa, manufaktur dan teknologi informasi. Sedangkan 

pada sesi The Future of lnternational Trade and lnvastment, Mendag menekankan 

pentingnya renminbi sebagai mata uang internasional kelima, selain mata uang 

dollar, euro, poundsterling dan yen. Disampaikan bahwa keempat bank sentral yang 

mengeluarkan mata uang tersebut (Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Jepang) 

sedang mengalami pemulihan ekonomi selama 10 tahun terakhir. China dengan 

bank sentral terbesar kedua di dunia dapat memberikan modal dalam jumlah besar 

yang mampu mendorong perdagangan dan investasi dunia. Pada kesempatan ini 

Mendag juga menyampaikan bahwa Pemri tengah melakukan reformasi regulasi 

untuk memperlancar arus perdagangan. Selain itu Mendag juga menyampaikan sikap 

Pemri dan masyarakat Indonesia yang resilient terhadap aksi-aksi terorisme.

Di sela-sela kegiatan WEF, Mendag memanfaatkan kesempatan untuk bertemu para 

pemimpin perusahaan terkemuka didunia antara lain Societe Generale de Surveillance 

(SGS), Coca-Cola, MasterCard, Microsoft, Chevron, Unilever, SK E&S, Heineken, 

Standard Chartered, Global Counsel, Nike dan Damen Shipyard. Dalam pertemuan 

dengan SGS, George R. Bottomley, Vice President SGS, memaparkan program 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis lmpor (VPTI) dan Product Conformity Assessment 

(PCA). Program PCA bertujuan untuk melakukan verifikasi dan penelusuran produk 

impor yang sesuai dengan regulasi teknis dan standar yang berlaku di Indonesia 

dan internasional. Pertemuan Mendag dengan CEO Mastercard, Ajay S. Banga, 

membahas isu inklusivitas keuangan dan praktek cashless payment. Disampaikan 

bahwa biaya pembuatan dan penggunaan uang fisik sangat besar. MasterCard 

juga memaparkan sejumlah inisiatif kerjasama seperti penyaluran bantuan sosial 

pemerintah dan penggunan kartu e-money ketika ibadah haji. Sedangkan pada 

pertemuan dengan Chief Operating Officer Nike, Eric D. Sprunk. Mendag membahas 

peluang perdagangan sektor TPT – Indonesia jika bergabung dalam Trans-Pacific 

Partnership (TPP). Sebagai catatan, Nike telah memberikan dukungan teknis dan 

masukan kepada Pemerintah Vietnam terkait partisipasinya ke dalam TPP dan 

dampak pengurangan tarif hingga 0% untuk sektor TPT. Menteri Perdagangan juga 

melakukan taping wawancara dengan Ms. Lin Xueling, Executive Producer Channel 

News Asia. Mendag memberikan berbagai penjelasan antara lain upaya Indonesia 

dalam menghadapi perlambatan ekonomi China dan rendahnya harga komoditi 

dunia. Selain itu, Mendag juga memaparkan peluang perdagangan dan investasi 

dari integrasi kawasan melalui ASEAN Economic Community (AEC) dan Trans-Pacific 

Padnership (TPP). Mendag bersama dengan Menteri Keuangan, CEO Bank Mandiri, 

Budi G Sadikin, CEO VIVA Media, Anindya Bakrie, dan Kishore Mahbubani, Dekan pada 
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Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, hadir sebagai 

panelis utama bersama John Riyadi, Direktur Lippo Group sebagai moderator, dalam 

acara lndonesia Lunch Dialogue yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 

di Steigenberger Grandhotel Belvedere. Pertemuan dihadiri sejumlah eksekutif yang 

sedang mengikuti pertemuan tahunan WEF. Dalam kesempatan tersebut, Mendag 

dan Menkeu menjelaskan paket deregulasi yang telah diluncurkan pemerintah, 

diantaranya soal debirokratisasi, kemudahan perizinan, serta berbagai kebijakan 

yang memfasilitasi ekspor-impor dan sebagainya. Mendag juga menyakinkan peserta 

bahwa peristiwa teror bom di Jakarta tidak mempengaruhi ekonomi Indonesia.  

Bahkan kepada hadirin di acara Indonesia Lunch Dialogue, Mendag menyampaikan 

cerita mengenai tag #KamiTidakTakut yang diluncurkan masyarakat Indonesia pasca 

serangan teroris sebagai bentuk sikap berani dari masyarakat Indonesia yang tidak 

pernah terpengaruh ancaman teror. Dalam hal ini Indonesia juga dipandang memiliki 

pendekatan budaya yang berbeda dalam menangani isu teror, hingga mendapat 

apresiasi oleh media asing yang memonitor respon pemerintah dan masyarakat 

terhadap serangan tersebut. 

Indonesian Night 2016

Disela-sela perhelatan World Economic Forum (WEF) 2016 di Davos, Swiss pada 21 

januari 2016, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengundang para 

pemimpin dunia untuk hadir menikmati suasana eksotis pasar malam lewat gelaran 

Indonesian Night. Acara Indonesian Night 2016 yang diselenggarakan di Morosani 

Schweizerhof, Davos, ini mengajak para pemimpin pemerintah, pebisnis terkemuka 

internasional, pimpinan lembaga internasional, serta pimpinan media dunia untuk 

rehat sejenak sambil menikmati kuliner dan hiburan tradisional khas rakyat nusantara.  

Mendag menyatakan malam persembahan bertajuk Remarkable Indonesia – the 

Sense of Indonesia tersebut sebagai upaya mempromosikan citra baik Indonesia di 

mata dunia. Indonesian Night menjadi ajang promosi Nation Branding yang begitu 

strategis di forum berkelas dunia tersebut. Mendag yang pernah menjadi Young 

Global Leader 2008 oleh WEF menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya 

menarik perhatian dan menanamkan berbagai kesan baik Indonesia dalam benak 

pemimpin dunia dan komunitas bisnis internasional yang hadir pada acara WEF. 

Jejaring luas yang dimiliki para pemimpin dunia dan komunitas bisnis internasional 

tersebut dapat dimamfaatkan untuk menyebarkan image baik Indonesia. Cerita baik 

tentang kekayaan sumber daya, produk, keunikan budaya, konstribusi Indonesia 

terhadap perekonomian dunia, maupun jati diri Indonesia sebagai negara maritim 

diharapkan dapat tersebar ke penjuru dunia. Begitu pula kondisi teror baru-baru 

ini, nyatanya tak mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara signifikan. 

Peningkatan Nation Branding Indonesia jadi satu faktor penting demi manggaet 

perhatian serta menarik minat dan kepercayaan dunia internasional. Banyak negara 

bersaing demi minat, perhatian, dan kepercayaan dari para pelaku bisnis (buyer), 

investor, wisatawan, konsumen, donor, media, maupun negara lain. Untuk itu, 

Indonesia tidak boleh ketinggalan merangkul semua pihak termasuk pemerintah, 

stakeholder, masyarakat, dan pihak swasta untuk membangun nation branding 

Indonesia. Butuh upaya terstruktur, sinergi, terintegrasi, simultan dan berkelanjutan 

untuk membangun Nation Branding. Indonesian Night 2016 ini salah satu wujud 
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penerapan yang tepat sehingga Kemendag menggandeng berbagai unsur pemerintah 

yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian 

Luar Negeri, Perwakilan Tinggi Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, Kedutaan 

Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bern, Swiss serta komunikasi bisnis nasional 

untuk secara sinergis saling memberikan dukungan. Display produk makanan olahan 

bakal memeriahkan sajian kuliner nusantara pada Indonesian Night 2016 termasuk 

produk makanan olahan Indonesia yang sudah beredar di wilayah Eropa. Para tamu 

akan disuguhi aneka menu cita rasa khas nusantara, antara lain gado-gado, pecel, 

ketoprak, soto betawi, nasi kuning dan nasi ungu (dari sari daun teleng) dengan 

aneka lauk seperti sate lilit, sate tempe, semur daging, teri kacang, bakwan jagung, 

aneka kerupuk dan emping. Minuman yang disajikan antara lain es cendol, es sirsak, 

es cincau hitam dan wedang ronde. Camilan khas Indonesia pun turut memanjakan 

para tamu, yakni kue talam, dadar gulung, ketan serundeng, dan klepon. 

Direktur Jenderal PEN menyampaikan kepada para tamu untuk menikmati Sense of 

Indonesia melalui pengalaman Sights, Sounds, Taste, Touch, Smell secara Interactive & 

Active. Pada Indonesian Night tahun ini, potensi kekayaan serta keragaman Indonesia 

Timur lebih ditonjolkan. Pengalaman merasakan Indonesia juga dimeriahkan lewat 

pertunjukan seni dan budaya yang dikemas secara modern, seperti Malang Flower 

Carnival, penyanyi acapella Pentaboyz yang membawakan lagu-lagu nusantara, 

pantomim, tari Cendrawasih dari Bali dan Sajojo dari Papua, serta tari Jaipong 

Adumanis dari Jawa Barat. Upaya promosi Nation Branding Indonesia di ajang WEF 

2016 tidak hanya dilakukan melalui Indonesian Night. Mendag juga menggaungkan 

capaian dan kebijakan terkini Indonesia dalam bidang ekonomi dan perdagangan, 

serta memaparkan gagasan baru kepada para pemimpin dunia pada beberapa panel 

dialog dan pertemuan bilateral yang akan diikuti olehnya. 

Informal WTO Ministerial Gathering

Back-to-back dengan pertemuan tahunan WEF di Davos, Mendag juga berpartisipasi 

pada informal WTO Ministerial Gathering yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 

2016 di Hotel Morosani Schweizerhof. Pertemuan ini dipimpin oleh State Secretary 

for Economic Affairs Swiss, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch dan dihadiri oleh 22 

Menteri/Wakil Menteri Perdagangan anggota kunci WTO, termasuk Indonesia. Turut 

hadir pula Director General WTO, Roberto Azevedo, dan Chair General Council WTO, 

Fernando De Mateo, serta para Duta Besar anggota WTO di Jenewa.

Pertemuan informal para Menteri WTO tersebut merupakan forum tukar pandangan 

yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Swiss dalam rangka membahas isu-isu 

perundingan di WTO dan pertemuan kali ini membahas perundingan perdagangan 

multilateral WTO pasca KTM ke-10 di Nairobi pada bulan Desember 2015 yang 

lalu. Adapun yang menjadi agenda dalam pertemuan ini adalah untuk mengetahui 

pandangan dari anggota kunci WTO pada dua topik, yaitu :

•	 After the successes in Bali and Nairobi, how may meaningful outcomes be 

achieved in WTO negotiations in the future?

•	 Which steps should be taken in the short term to advance the WTO negotiating 

agenda?
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Beberapa pendapat yang secara umum menjadi pandangan dari anggota-anggota 

WTO pada pertemuan kali ini adalah:

•	 Hasil KTM Nairobi merupakan outcome perundingan multilataral yang realistis 

serta memberikan apresiasi kepada Dirjen, Chairman dan seluruh anggota WTO 

atas kerjasamanya dalam mencapai kesepakatan.

•	 Sistem perdagangan multilateral masih sangat relevan dan harus mengikuti 

perkembangan serta dinamika perekonomian global, teknologi dan sistem sosial 

masyarakat yang semakin kompleks.

•	 Mengharapkan agar keputusan Menteri di Nairobi dapat segera diimplementasikan.

•	 Menggali berbagai pendekatan yang lebih fleksibel, pragmatis, positif dan 

kolaboratif untuk rnenyelesaikan berbagai isu perundingan.

•	 Meningkatkan keterlibatan pimpinan pemerintah/negara termasuk para menteri 

dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan-keputusan stratejik bagi 

sistem perdagangan multilateral.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen WTO, Roberto Azevedo, mengingatkan kembali 

salah satu kesepakatan di Nairobi bahwa anggota WTO dapat segera mencari cara 

yang lebih tepat untuk melanjutkan perundingan baik terkait isu-isu pembangunan 

dibawah Doha Development Agenda (DDA) ataupun isu-isu non DDA. Disamping 

itu KTM Nairobi juga menginstruksikan agar Duta Besar anggota WTO dapat 

segera memulai pembahasan atau perundingan teknis di Jenewa. Dirjen WTO juga 

menyampaikan pandangannya agar dalam proses  perundingan, anggota WTO dapat 

mengedepankan dua hal  prinsip yaitu ; 

1. Fleksibililtas dan keterbukaan baik dari segi substansi, proses tanpa praduga 

atas outcome perundingan.

2. Inklusivitas dari proses perundingan yang mendorong partisipasi maksimal 

seluruh anggota WTO. 

Mendag Rl dalam pertemuan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

•	 Menghimbau agar negara-negara anggota, khususnya negara berkembang 

bersikap lebih fleksibel dalam isu-isu pembangunan di tengah kemacetan 

perundingan Putaran Doha saat ini.

•	 Terlepas dari posisinya sebagai koordinator G 33, Mendag menekankan 

pentingnya pemberdayaan petani di negara-negara berkembang melalui upaya 

peningkatan kemampuan daya saing melalui inovasi-inovasi teknologi pertanian.

•	 Menyarankan agar komunikasi di tingkat kepala- kepala negara/pemerintahan 

dapat dilakukan untuk isu-isu yang macet dan sulit diselesaikan di tingkat 

Menteri.

Pertemuan Bilateral

Di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan, Indonesia melakukan pertemuan 

Bilateral dengan Belanda, Swiss dan Uni Eropa, Menteri Perdagangan Luar Negeri 

dan Pembangunan Belanda, Lilianne Ploumen, menyatakan dukungannya terhadap 

proses perundingan lndonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement 

(I-EU CEPA). Sebagai pemegang presidensi Uni Eropa, Belanda siap memfasilitasi 

perundingan tersebut. Pertemuan juga membahas peluang kerjasama terkait food 
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security, deforestation, maritime, infrastruktur-logistik dan sektor agro. Selain itu, 

disampaikan juga persiapan rencana kunjungan kerja Perdana Menteri Belanda 

bersama dengan para Menteri dan pengusaha ke lndonesia pada bulan November 

2016 serta mengundang Menteri Perdagangan RI untuk berkunjung ke Belanda dan 

bertemu dengan para investor di sela-sela kunjungan Presiden Rl ke lnggris dan 

Belgia pada bulan April 2016.

Menteri Perdagangan RI dan Presiden Swiss, Johann Niklaus Schneider-Ammann, 

secara prinsip menyepakati untuk segera memulai kembali perundingan I-EU CEPA 

agar dapat dituntaskan. Kedua belah pihak sepakat agar Tim Perunding kembali 

memulai proses perundingan dengan target menyelesaikan perundingan pada 

kesempatan pertama. Dalam pertemuan dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, 

Mendag menjelaskan tentang posisi  Pemri yang masih memerlukan waktu untuk 

dapat menerima draft scoping paper Uni Eropa (per Oktober 2012) yang bersifat non-

legal document dan aspirational document sebagai basis untuk memulai perundingan 

I-EU CEPA.  Diharapkan pada saat kunjungan Presiden RI ke Brussels bulan April 

2016, kedua pihak dapat meluncurkan jalannya perundingan lndonesia-EU CEPA. 

Kegiatan pertemuan Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan diselenggarakan 

oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada hari Jumat, 

22 Januari 2016 bertempat di Ruang Rapat Anggrek, Kementerian Perdagangan. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk koordinasi dalam rangka penyusunan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional lndonesia (SKKNI) di Bidang Perdagangan. SKKNI adalah 

rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/

atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat 

jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh Direktur Standarisasi dan dihadiri oleh 

perwakilan dari unit-unit teknis di Kementerian Perdagangan serta menghadirkan 

narasumber Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian 

Tenaga Kerja RI, Ir.Suhadi, M.Si. 

Pada pelaksanaan pertemuan tersebut mengemuka poin-poin sebagai berikut:

•	 Bahwa dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

lndonesia dan Kompetensi Kerja Nasional lndonesia serta pelaksanaan ketentuan 

pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 

tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

lndonesia, maka Kementerian Perdagangan telah membentuk Komite Standar 

Kompetensi Sektor Perdagangan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 

1048/M-Dag/KEP/9/2015 tanggal 29 September 2015.

•	 Pertemuan Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan ini merupakan 

pertemuan awal yang dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

lndonesia (SKKNI) di Bidang Perdagangan. Adapun langkah-langkah tersebut 

meliputi: pembuatan Rencana lnduk Pengembangan (RIP) SKKNI di Kementerian 

Pertemuan Komite 

Standar Kompetensi 

Sektor Perdagangan
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Perdagangan, Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI di tingkat 

Eselon ll, pembuatan Peta kompetensi pengembangan Standar Kompetensi, dan 

identifikasi kebutuhan SKKNI di sektor perdagangan.

•	

•	 Pembuatan SKKNI dilaksanakan oleh masing-masing unit Eselon ll selaku anggota 

Komite Standar Kompetensi, sedangkan Sekretariat Komite Standar Kompetensi 

Sektor Perdagangan berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menginventarisir 

SKKNI yang dibuat agar tidak terjadi duplikasi. 

Tugas dari anggota Komite Standar Kompetensi meliputi: 

a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan SKKNI.

b. Memberikan usulan tim perumus SKKNI.

c. Memberikan usulan tim verifikasi SKKNI.

d. Menyelenggarakan pra konvensi dan konvensi rancangan SKKNI sesuai 

dengan prakarsa penyelenggara rancangan SKKNI.

•	 Sebagai referensi dalam penetapan profesi yang akan dibuat SKKNI nya adalah 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Tugas dan fungsi unit Eselon 

ll serta ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

•	 Dalam menyusun SKKNI anggota Komite Standar Kompetensi dapat melakukannya 

secara swakelola atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

•	 Adapun standar kompetensi profesi yang dibuat dapat juga dilakukan dengan 

mengadopsi standar kompetensi profesi yang sudah dibuat di negara lain.

•	 Anggaran untuk menyusun SKKNI dibebankan ke masing-masing unit Eselon ll.

•	 Berdasarkan masukan dari peserta pertemuan diketahui bahwa beberapa unit 

kerja di Kementerian Perdagangan sudah membuat atau sedang dalam proses 

pembuatan SKKNI, contohnya: SKKNI ahli penguji laboratorium oleh Direktorat 

Pengembangan Mutu Barang, SKKNI Ahli Penera oleh Direktorat Metrologi, SKKNI 

ekspor-impor oleh BBPPEI.

•	 Berdasarkan pengalaman dari unit kerja yang sudah menyusun SKKNI, penyusunan 

SKKNI memerlukan waktu yang relatif lama (sekitar 2 - 3 tahun) dan biaya yang 

cukup besar. 
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1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag dan BNP2TKI dilaksanakan 

pada tanggal 12 Januari 2016 bertempat di ruang rapat lantai 5 Gedung Utama 

Kemendag. Penandatangan ini dilakukan secara langsung oleh Bapak Menteri 

Perdagangan dan Bapak Kepala BNP2TKI serta disaksikan para pejabat eselon I 

dan II di lingkungan Kemendag dan BNP2TKI, serta diliput oleh media cetak dan 

elektronik. Kerjasama antara Kemendag dengan BNP2TKI mengusung tema 

“Pengembangan dan Promosi Potensi Tenaga Kerja Indonesia Formal Dalam Upaya 

Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri“. Kerjasama ini bertujuan 

untuk mensinergikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian 

Perdagangan dan BNP2TKI dalam melaksanakan pengembangan dan promosi potensi 

tenaga kerja Indonesia formal guna peningkatan perolehan devisa negara non migas 

dari bidang jasa. Nota Kesepahaman ini memiliki ruang kerjasama meliputi : 

a. Promosi potensi dan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia baik di dalam 

maupun di luar negeri.

b. Penyebarluasan informasi potensi dan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia 

formal yang akan ditempatkan di luar negeri.

c. Pertukaran data dan informasi yang dimiliki para pihak.

d. Kerjasama perdagangan internasional di bidang ketenagakerjaan pada forum 

kerjasama multilateral, regional, dan bilateral.

e. Pembinaan terhadap tenaga kerja Indonesia purna.

Kepala BNP2TKI dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tengah kelesuan 

ekonomi Indonesia, upaya-upaya yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi 

adalah meningkatkan ekspor  barang maupun jasa, masuknya investasi asing ke 

Indonesia, dan mendorong wisatawan asing ke Indonesia. Jasa tenaga kerja menjadi 

salah satu andalan untuk meningkatkan devisa, dan perlu dilakukan sinergi antar 

instansi untuk mendorong promosi tenaga terampil di luar negeri. Jasa tenaga kerja 

telah menyumbang remitansi sebesar US$ 10,5 milyar pada tahun 2015 (naik 24 % 

dibanding tahun sebelumnya). Selama ini, Kemendag telah melakukan sinergi dengan 

BNP2TKI dalam mempromosikan tenaga kerja indonesia pada setiap penyelenggaraan 

TEI sejak tahun 2008. Selain itu perwakilan perdagangan di luar negeri juga turut 

membantu mempertemukan BNP2TKI dengan calon agen pencari kerja di negara 

akreditasi. 

Dalam sambutannya Mendag menyampaikan bahwa Kemendag senantiasa membuka 

diri untuk melakukan sinergi dengan instansi pemerintah lainnya demi menunjang 

meningkatnya nilai perdagangan. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak hanya 

berkontribusi untuk menyumbangkan devisa, melainkan juga diharapkan menjadi 

duta bangsa untuk mengenalkan produk-produk Indonesia di manca negara. 

Berkenaan dengan necara perdagangan, disadari bahwa selama ini pemerintah perlu 

melakukan upaya untuk tidak hanya mendorong perdagangan barang tetapi juga 

jasa, mengingat sektor jasa mempunyai potensi yang luar biasa untuk ditingkatkan.

Penandatanganan 

Nota Kesepahaman 

antara Kemendag 

dengan BNP2TKI
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Rapat dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan dihadiri oleh 

Perwakilan Kementan (Badan Karantina Pertanian), Kemenperin (Pusat Pengkajian 

Kebijakan dan Iklim Usaha Industri dan Dit. Ketahanan Industri), Kemendag (Dit. 

Fasilitasi Ekspor dan Impor dan Dit. Kerja sama Pengembangan Ekspor), Kemenkop 

dan UKM (Deputi Bidang Pembiayaan), Kemenkeu (Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 

Dit. Kekayaan Negara Dipisahkan dan Biro Hukum), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor 

Indonesia (LPEI). Tujuan rapat yaitu membahas dan evaluasi pelaksanaan penugasan 

khusus ekspor oleh LPEI pada tahun 2015 serta permintaan masukan dari peserta 

rapat untuk pemilihan pipeline atau sektor pelaksanaan penugasan khusus untuk 

tahun 2016. Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya PMK 134/PMK.08/2015 

tentang Penugasan Khusus kepada LPEI di bidang pembiayaan ekspor, maka pada 

tahun 2015 Kementerian Keuangan telah menerbitkan 2 (dua) Keputusan Menteri 

Keuangan (KMK) yaitu Nomor 1156/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus 

Kepada LPEI Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Produk Gerbong Penumpang 

Kereta Api dan Nomor 1231/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI 

Untuk Mendukung Paket Kebijakan Pemerintah Tahun 2015.

Pada KMK 1156/KMK.08/2015 yang mengatur mengenai penugasan kepada LPEI 

atas pengucuran kredit ekspor terhadap PT. Industri Kereta Api (PT. INKA), kredit 

ekspor tersebut akan dipergunakan oleh PT. INKA untuk mengekspor gerbong kereta 

penumpang ke Bangladesh. Berdasarkan proposal kredit yang diusulkan bahwa dana 

kredit akan dipergunakan untuk membeli bahan baku pendukung industri yang 

dilakukan melalui LC. Hingga saat ini proses pengucuran dana memasuki tahap 

approval dari komite pembiayaan.

Kebijakan kedua dikeluarkan oleh Kemenkeu yang tertuang pada KMK No.1231/

KMK.08/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penugasan Khusus Ekspor Untuk 

Mendukung paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015. Keputusan ini 

dikeluarkan untuk membantu industri sektor pengolahan (manufaktur) yang terdiri 

dari 4 (empat) komoditas antara lain Produk olahan Ikan, Alas Kaki, Tekstil dan Produk 

Tekstil dan Furnitur. Alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk penugasan 

khusus ini mencapai Rp. 700 Milyar dengan masa jangka waktu penugasan hingga 31 

Desember 2016. Keputusan Menteri  ini juga mengatur tentang kriteria pelaku usaha  

yang berhak mendapatkan bantuan kredit ekspor yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki omset per tahun paling banyak Rp. 500 milyar

b. Memiliki tenaga kerja paling sedikit 50 orang;  dan

c. Mengalami penurunan nilai dan/atau volume ekspor dalam 12 bulan terakhir.

Selain itu bentuk fasilitas yang dapat diberikan yaitu berupa pembiayaan ekspor yang 

terdiri dari pembiayaan, penjaminan, atau asuransi dengan ketentuan setiap pelaku 

ekspor paling banyak menerima fasilitas sebesar Rp. 50 Milyar. Berdasarkan kedua 

Keputusan Menteri tersebut, LPEl telah menerima 13 (tiga belas) usulan proposal 

permintaan kredit dari pengusaha yang bergerak di sektor produk olahan lkan, Alas 

Kaki, Tekstil dan Produk Tekstil, dan Furnitur. Dari ke-13 proposal tersebut yang 

telah memasuki proses collecting data dan review proposal sebanyak 8 (delapan) 

perusahaan  yang terdiri dari PT. Araputra, Chakra Naga, Intercraft, Pajitex, Berdikari 

Rapat Perkembangan 

dan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Penugasan Khusus 

Kepada LPEI di Bidang 

Pembiayaan Ekspor
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Meuble, Putri Laut Biru, CV. Indotropic, dan PT. Cemerlang Laut Ambon. Informasi 

yang diberikan oleh LPEl bahwa proses penelaahan proposal sampai dengan 

penandatanganan perjanjian kontrak memakan waktu selama ± 1 (satu) bulan.

Sejak KMK No.1231/KMK.08/2015 diterbitkan, LPEI telah melakukan penandatanganan 

MoU pembiayaan dan setelah ini diharapkan bisa dilakukan penandatanganan  

perjanjian kredit terhadap 3 (tiga) perusahaan yaitu: 

a.    PT. Cemerlang Laut Ambon (CLA)

CLA bergerak di sektor perikanan yang berlokasi di Teluk Ambon, Maluku. 

Didirikan pada tahun 2008, CLA merupakan supplier dari PT. Kelola Mina Laut 

(KML) yang memiliki pelanggan-pelanggan potensial pada lebih dari 40 pembeli 

yang      tersebar di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan negara-negara Asia 

lainnya. Hasil produksi CLA terdiri dari olahan berbagai jenis ikan tuna segar 

terutama jenis ikan tuna big eye dan yellow fins, serta sebagian kecil hasil laut 

lain seperti cakalang dan octopus. CLA menyerap tenaga kerja sebanyak 500 

orang karyawan dan 250 orang mitra nelayan.

Pemberian fasilitas Penugasan Khusus dalam bentuk pembiayaan modal kerja 

pada CLA dapat mendorong perusahaan untuk bermitra dengan lebih banyak 

nelayan sehingga kapasitas produksi menjadi meningkat. Pada gilirannya, 

multiplier effect yang ditimbulkan antara lain meningkatnya pendapatan, 

kesejahteraan dan jumlah mitra nelayan sebagai supplier CLA. Di samping itu, 

seiring dengan perkembangan usaha CLA, jumlah karyawan yang diserap akan 

semakin meningkat. Negara tujuan ekspor: Amerika Serikat, Jepang, China, 

Belanda, dan Perancis.

b.   PT. Araputra Fortuna Perkasa (AFP)

AFP merupakan eksportir yang bergerak di bidang industri furnitur yang berlokasi 

di Tangerang, Banten. Didirikan pada tahun 2001, AFP telah melewati pasang 

surut bisnis termasuk terimbas krisis subprima Amerika Serikat pada tahun 2008 

yang menyebabkan turunnya permintaan furnitur.

Saat ini, kondisi AFP mulai pulih bertahap namun masih mengalami kendala 

karena modal kerja untuk pengembangan usaha terbatas, terutama dalam 

memenuhi permintaan dari Amerika Serikat. Produk yang dihasilkan berupa 

indoor dan outdoor furniture dengan komposisi produksi sebesar 70:30 dengan 

jumlah tenaga kerja yang berada di pabrik sebanyak I 800 orang.

Dengan diberikannya fasilitas Penugasan Khusus ini, AFP diharapkan dapat 

memenuhi permintaan dari pembeli saat ini yang terus meningkat sepanjang 

tahun dan membuka peluang diversifikasi produk untuk memasuki pasar 

baru yang lebih beragam. Peningkatan produksi dari AFP akan mendorong 

kenaikan permintaan bahan baku yang akan meningkatkan bisnis para supplier 

serta membuka lapangan pekerjaan baru. Pada gilirannya, AFP dapat menjaga 

ketahanan usaha dan tidak hanya mencegah PHK tetapi juga menyerap tenaga 

kerja. Negara tujuan ekspor: Amerika Serikat. 
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c.    PT. Chakra Naga Furniture

Perusahaan yang didirikan pada tahun 2009 ini bergerak dalam bidang industri 

furniture. Produk yang dihasilkan antara lain adalah mebel, lemari buku, kursi, 

serta lemari. Produk yang dihasilkan merupakan produk kelas internasional 

(bukan mass product) dengan memperhatikan detail dan kualitas barang. Negara 

tujuan ekspor: Taiwan, Hongkong, Australia, China, dan Singapore.

Pada tahun 2016, LPEI akan membuat SOP mengenai tatalaksana prosedur pemberian 

kredit ekspor yang tergabung kedalam skema penugasan khusus National Interest 

Account atau NlA. Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi kepada para pelaku 

usaha terkait pelaksanaan skema kredit ekspor tersebut. Kegiatan sosialisasi ini 

akan membantu LPEI dalam menyerap alokasi anggaran NIA yang disediakan oleh 

Pemerintah pada tahun 2015 sebesar Rp. 1 Triliun. Tahun 2015, LPEI diberikan 

target untuk menyerap dana NIA sebesar 75% dengan lama masa penugasan hingga 

Desember 2016.

Usulan pipeline atau sektor industri pada Skema NIA di tahun 2016:

•	 Kementerian Keuangan mengusulkan struktur pipeline 2016 terdiri dari 4 (empat) 

sektor yaitu; paket kebijakan ketahanan industri, sektor industri pertahanan, 

sektor kelautan dan perikanan dan sektor transportasi. Terkait dengan paket 

kebijakan ketahanan industri, Pihak Kemenkeu akan melakukan studi lebih lanjut 

yang akan dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

•	 Kementerian Perindustrian sepakat dengan pipeline 2016 yang diusulkan oleh 

Kemenkeu dan LPEI. Namun demikian, guna mempercepat penyerapan dana NIA 

maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif kepada para pelaku usaha.

•	 Kementerian Pertanian, menyampaikan mengenai potensi ekspor produk 

pertanian yaitu bunga potong (krisan). Sektor ini akan diusulkan menjadi salah 

satu pipeline 2016 oleh Kementerian Pertanian. Tingginya potensi ekspor dan 

keberlangsungan permintaan menjadi salah satu alasan pemilihannya. Selain itu, 

diharapkan melalui skema ini maka kendala yang dihadapi oleh eksportir saat ini 

seperti tingginya biaya transportasi pengiriman dapat disikapi dengan positif.

•	 Kementerian Perdagangan, mengusulkan nama-nama pelaku usaha yang menjadi 

pemenang maupun finalis penghargaan Primaniyarta untuk mendapatkan 

fasilitasi dana skema NIA. Selain itu, Kemendag mengusulkan apabila dalam 

melaksanakan sosialisasi perlu dibuat desk bagi pelaku usaha yang tertarik 

untuk mendaftar, maka bisa langsung menyerahkan proposal.

•	 Kementerian Koperasi dan UKM, mengusulkan produk fashion untuk dijadikan 

pipeline 2016 karena saat ini berdasarkan analisis usaha skala KUKM ekspor 

yang sedang bertumbuh pesat dan bernilai tinggi adalah fashion.
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1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri

Rapat diselenggarakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pada pukul 13.00 WIB 

s.d selesai yang bertempat di ruang rapat lt. 7, Gd Kementerian Koordinasi Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jl. Merdeka Barat 3, Jakarta 

Pusat. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, dan kawasan, Bapak I Nyoman Shuida, dan dihadiri oleh instansi pemerintah 

maupun swasta, antara lain, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, SCOPI (Sustainable 

Coffee Platform Indonesia), GAEKI (Gabungan Eksportir Kopi Indonesia), PT. Mustika 

Ratu, Tbk, dan PT. Fast Indonesia. 

Kopi produksi Provinsi Lampung pada umumnya merupakan kopi jenis robusta. 

Saat ini, ekspor kopi Lampung didominasi hanya pada jenis kopi robusta dengan 

kualitas (grade) IV dan terbatas hanya berupa biji kopi saja. Mengingat kopi Lampung 

merupakan identitas bagi masyarakat Lampung dari aspek sejarah, sosial, budaya, 

dan adat istiadat, perlu dilakukan upaya peningkatan daya saing dan nilai tambah 

kopi Lampung baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Untuk memajukan agribisnis kopi di Provinsi Lampung perlu dilakukan langkah-

langkah alternatif ke depan guna mendorong percepatan terwujudnya Lampung 

sebagai “Etalase Kopi Nasional”, seperti telah dicanangkan pada tanggal 31 Agustus 

2004 oleh Presiden RI ke-5, Megawati Sukarno Putri. Dalam menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA), diperlukan tindak lanjut dan perhatian dari seluruh instansi 

pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam program ini untuk meningkatkan 

nilai tambah produk kopi Lampung demi mempertahankan eksistensinya di pasar 

internasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan budi daya kopi Lampung adalah 

usia tanaman kopi Lampung yang sudah di atas 30 tahun. Regenerasi petani kopi 

pun sangat sulit di masa sekarang karena generasi muda tidak dididik untuk menjadi 

petani kopi namun diarahkan untuk mencari pendidikan dan pekerjaan di luar daerah 

atau di kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya penguatan 

kelembagaan dan kemitraan dari para petani kopi untuk pengelolaan perkebunan 

kopi yang berkelanjutan yang mengutamakan kualitas lahan dan untuk mengatasi 

permasalahan sosial (regenerasi petani kopi).

Inovasi Filter Cup

•	 Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan akan 

minuman kopi yang hampir terjadi di seluruh dunia, muncul sebuah karya inovasi 

anak bangsa dari PT. Tri Cipta Chandra yang memproduksi sebuah penyajian 

kopi dengan filter. 

•	 Penyajian kopi dengan konsep baru ini mempunyai kekuatan yang menyajikan 

kemudahan, kemewahan, cita rasa, dan sekaligus pelestarian lingkungan. 

Kemudahan yang diperoleh dari konsep ini yaitu dengan cukup menuangkan air 

panas pada kopi yang akan di filter secara langsung untuk mendapatkan kopi 

instan yang bernilai dan bergaya lebih mewah dibanding kopi instan biasa.

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

Rapat Koordinasi 

Pengembangan dan 

Pelestarian Kopi 

Lampung
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•	 Dapat ditambahkan dengan berbagai bahan minuman seperti jahe, kayu manis, 

perasa buah, dan lain-lain yang akan menambah kenikmatan sesuai dengan 

keinginan. Gelas kopi ini juga dapat dijadikan sarana untuk menanam kembali 

bibit tanaman dan sekaligus dapat menjadi kampanye peduli terhadap Global 

Warming.

Dalam kaitannya dengan perdagangan, promosi, dan pemasaran kopi Lampung 

ini, dari Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional menyampaikan bahwa produk kopi (tidak hanya kopi Lampung) telah 

dipromosikan melalui berbagai kegiatan promosi luar negeri, antara lain: pada 

Indonesia Coffee Week di World Expo Milano, Trade Expo Indonesia yang bekerja 

sama dengan asosiasi eksportir kopi mengadakan cupping coffee dan berbagai 

kegiatan yang menarik perhatian buyers, dan dengan keikutsertaan Indonesia 

dalam kegiatan specialty coffee event yang diselenggarakan oleh Specialty Coffee 

Association of America (SCAA) pada tahun 2016. Disampaikan pula bahwa untuk dapat 

diikutsertakan pada kegiatan promosi, perusahaan produsen kopi Lampung harus 

terdaftar sebagai eksportir dalam database Kementerian Perdagangan cq. Direktorat 

Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan perusahaan tersebut juga melakukan kerja 

sama dengan asosiasi pelaku usaha produk kopi di Indonesia.

Menindaklanjuti surat resmi dari Kemenko PMK mengenai kelanjutan program 

pengembangan dan pelestarian kopi Lampung, Kementerian Perdagangan akan 

mendukung program ini dengan berkoordinasi secara internal antar unit terkait 

maupun dengan instansi pemerintah dan pihak swasta untuk menjalankan program 

tersebut dalam rangka menyukseskan program ini terutama melalui program-

program yang dapat disinergikan. Inovasi Filter Cup dari kopi ini akan dibahas lebih 

lanjut dengan pihak-pihak terkait untuk diikutsertakan dalam pameran SCAA di 

Amerika Serikat. 

Kemenko PMK akan melakukan Rapat Koordinasi lanjutan bersama tim teknis yang 

akan disiapkan secara resmi melalui 5K Menko PMK. Adapun tim teknis yang telah 

ditunjuk dalam rapat antara lain :

•	 Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Asdep Urusan Pemberdayaan Masyarakat, 

Kemenko PMK

•	 Bidang Budidaya : Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian

•	 Bidang Pendampingan: Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten/Provinsi)

•	 Bidang Pemasaran/Perdagangan : Kementerian Perdagangan

•	 Bidang Kelembagaan dan Kemitraan : Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, 

Kementerian Koperasi dan UKM

•	 Bidang Kebijakan: Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten/ Provinsi)

•	 Bidang Pembiayaan :  Perbankan dan BUMN

•	 Bidang Informasi: Kementerian Komunikasi dan Informatika

•	 Bidang Pariwisata : Kementerian Pariwisata

•	 Fasilitasi Indikasi Geoerafis: Direktorat Merek, Ditjen Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Hukum dan HAM.

•	 Perwakilan Asosiasi: GAEKI, SCOPI, AEKI, AKSI, dan AKLI
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1.3.2. Kegiatan Luar Negeri

WTRI berlokasi di China – ASEAN Plaza, Plaza 4, Nanning, RRT, dengan luas area 495 

sqm, diisi oleh 36 peserta. Produk yang ditampilkan yaitu furniture, home decor, 

makanan & minuman, perhiasan, alas kaki, produk kecantikan, sarang burung walet 

dan tekstil. Secara resmi, WTRI telah dibuka oleh Dirjen PEN pada 17 September 2015. 

Hadir memberikan sambutan yaitu, Dirjen PEN Kemendag, Konjen RI Guangzhou, 

Vice Manager Nanning Business Operation Management dan Vice Chairman Guangxi 

Federation of Returned Overseas Chinese.

Pada bulan pertama setalah pembukaan, EO telah melakukan konsolidasi internal 

untuk mempersiapkan administrasi, menata kembali zoning product, stock opname 

product display, dan melakukan training pengenalan product display kepada pegawai 

marketing WTRI.  Pada bulan kedua dan ketiga telah dilakukan pemasaran produk 

kepada masyarakat calon buyers dan distributor secara offline di wilayah provinsi 

Guangxi dan sekitarnya. Tercatat ada 21 calon buyers yang tertarik dengan produk 

WTRI dan dilakukan komunikasi intensif, dengan produk yang diminati di antaranya 

produk makanan, tekstil & garmen, kopi, sepatu, aksesoris, sarang burung walet dan 

furniture yaitu: 

Window To 

Remarkable 

Indonesia (WTRI)
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Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag ikut serta pada 

pameran Hong Kong Toys & Games Fair yang diselenggarakan 11-14 Januari 2016 di 

Hong Kong. Hong Kong Toys & Games Fair (HKTGF) yang tahun ini penyelenggaraan 

ke-42, merupakan pameran mainan terbesar di Asia, diikuti oleh 2.030 exhibitor dari 

41 negara di antaranya Kanada, China, lndia, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Spanyol, 

Thailand, lnggris, Turki dan lainnya.

The Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) sebagai penyelenggara telah 

mengundang 9000 buyers dan mengorganisir 116 buying mission dari 65 negara 

dan lokal Hong Kong. HKTGF menampilkan produk candy toys, educational toys & 

games, electronics & radio control toys, festive & party items, hobby goods, magic 

items, outdoor & sporting items, paper products & toy packaging, smart-tect toys, 

soft toys, dolls & kitchenware toys.

Paviliun lndonesia seluas 99 m? berada di Hall 5 Level 5 pintu masuk 5C, mengusung 

tema Trade with Remarkable lndonesia dibangun dengan konstruksi special design.  

11 peserta pameran dari anggota Asosiasi Pengusaha Mainan lndonesia (APMI) 

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

tv yang menghiasi Paviliun lndonesia menayangkan video promosi dari peserta dan 

video dari Ditjen. PEN.  Peserta dan produk yang dipamerkan di Paviliun lndonesia 

adalah:

a. Buana Mas Sejati (play mat for children).

b. lnkor Bola Pacific (bola)

c. Sunindo Adipersada (stuffed toys)

d. Mahakarya Toy (ride on)

e. Abason Baby Products lndustry (feeding bottle)

f. Royal Puspita (boneka)

g. Jaya Latexindo lnternusa (balon)

h. Sinar Harapan Plastik (ride on toys)

i. Amarilys Karisma Gemilang (plastic toy) 

j. Jakarta Tunggal Cita (baby walker)

k. Yolita Jaya lndonesia (inflatable toys)

Pameran dibuka resmi oleh Carrie Lam sebagai Chief Secretary for Administration 

of the HKSAR Goverment, di dampingi oleh Li Jiangang (Deputy Director General, 

Departement HongKong, Macao and Taiwan Affairs, Ministry of Culture of the People’s 

republic of China), serta dari pihak HKTDC antara lain: Margaret Fong (Executive 

Director), CK Yeung (Chairman HKTDC Toys Advisory Committee), dan Tommy Li 

(Chaiman HKTDC Design Marketing and Licensing Services Advisory Committee). 

Konsulat Jenderal Rl di Hong Kong, Chalief Akbar beserta staf dan Konsul Dagang, 

Natan Kambuno, hadir dalam pembukaan dan mengunjungi Paviliun lndonesia 

pada hari pertama pameran sekaligus melakukan diskusi dengan seluruh peserta. 

Konsul Dagang Rl juga memfasilitasi empat peserta pameran yang letak boothnya 

berhadapan dengan Paviliun Kemendag.

Hong Kong Toys 

& Games Fair 

(HKTGF), Hong 

Kong
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Diperkirakan terdapat sekitar 1500 visitor yang mengunjungi Paviliun lndonesia 

selama empat hari pameran. Estimasi transaksi dagang (trial order) yang terjadi 

selama empat hari pameran mencapai USD 2,100,000 dengan inquiry sebanyak 160. 

Total estimasi transaksi dagang dimaksud sebagai berikut :

Beberapa detail produk yang diminati antara lain adalah :

Hal menarik pada Paviliun lndonesia adalah adanya calon buyer dari China yang 

berminat dengan produk dari Amarilys Karisma Gemilang (plastic toy), mengingat 

selama ini belum pernah ada buyer dari China yang membeli produk mainan dari 

lndonesia. PT Amarilys sendiri telah menyatakan akan menindaklanjuti inquiry dari 

China ini secara serius. Diperkirakan hal ini dikarenakan peningkatan upah buruh/

biaya produksi di China membuat pengusaha China mulai melirik lndonesia untuk 

produk toys.
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Arab Health 2016 merupakan pameran tahunan terbesar berskala internasional 

di wilayah Timur Tengah dan Afrika untuk produk Medical Appliances di Uni Arab 

Emirat (UAE) yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 Januari 2016, untuk tahun 

ini merupakan pameran yang ke- 41 kalinya. Produk yang ditampilkan yaitu : 

medical tecnology, laboratory equipment, diagnostics, physiotherapy and orthopedic 

technology, commodities and technology in healthcare, surgical products and 

services, facility management, medical disposables, healthcare building technology, 

medical services, radiology, consulting services in healthcare, cardiology, medical 

publications.

Partisipasi DJPEN Kementerian Perdagangan pada tahun 2016 merupakan yang ke-2 

kalinya membawa peserta sebanyak 10 perusahaan. Dalam perekrutan peserta, 

DJPEN bekerjasama dengan Asosiasi Produk Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) 

dan menetapkan tema paviliun Indonesia yaitu Trade With Remarkable Indonesia. 

Adapun tujuan keikutsertaan Indonesia pada pameran ini adalah dalam rangka 

mempertahankan dan menambah pasokan produk kesehatan Indonesia untuk 

wilayah Timur Tengah dan Afrika. Hal ini dikarenakan Dubai, UAE merupakan pintu 

masuk untuk pasar dua kawasan tersebut.

Arab Health 2016 dibuka oleh H.H. Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, Deputy 

Ruler of Dubai and UAE Minister of Finance, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 

Pukul 10.00 waktu setempat. Sedangkan waktu penyelenggaraan dimulai hari Senin 

sampai dengan Rabu (25-28 Januari 2016), dengan jam buka pukul 10.00 – 18.00, 

sedangkan pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 10.00 – 17.00 waktu setempat. 

Pameran Arab Health tahun ini diikuti oleh 4.000 perusahaan yang berasal dari 75 

negara mengalami peningkatan 6,35 % dibandingkan tahun 2015, jumlah pengunjung 

diperkirakan 130.000 profesional kesehatan dari 163 negara.

Paviliun Indonesia yang mengusung “Trade with Remarkable Indonesia“ menempati 

lahan seluas 72 m? yang berlokasi di Saeed Hall SAH 01. Produk yang ditampilkan 

Indonesia adalah latex, nitrile, vinyl examination gloves, facemasks, head & shoe 

covers, underpads, diapers, masker, nurse cup, doctor cup, underpad surgical gown, 

hospital bed, infant warmer, surgical mask, surgeon cup, basic dressing set, one 

med healthcare, antiseptic, disinfectant, aneroid sphygmomanometer, spare part for 

sphygmomanometer (bladder bulb, cuff, zipper bag, coiled tube), hospital & surgical 

clothes, hospital linen & clothing, auto disable syringe, tensimeter stethoscope, X-ray 

film viewer, examination lamp, therapy device, needle destroyer, Ac 12 channer, 

emergency bag, medical dan medical bag.

Peserta Paviliun Indonesia terdiri dari 10 perusahaan anggota ASPAKI yaitu :  PT. 

Arista Latindo (Jakarta), CV. Beauty Kasatama (Jawa Timur), PT. Graha Teknomedika 

(Depok), PT. Jayamas Medica Industri (Jawa Tengah), CV. Kobe Global  International 

(Jawa Barat), PT. Lestari Dini Tunggul (Jakarta), PT. Oneject Indonesia (Jawa Barat),  

PT. Sugih Instrumendo Abadi (Jawa Barat), PT. Tesena Inovindo (Jakarta), Trimitra 

Garmedindo Interbuana (Jawa Barat).  Selain peserta Indonesia yang difasilitasi oleh 

DJPEN, terdapat pula satu peserta Indonesia yang berpartisipasi secara mandiri yaitu 

PT. Mega Andalan Kalasan yang menampilkan hospital bed.

Arab Health 2016, 

Uni Arab Emirat 

(UAE)
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Pada hari pertama pameran Paviliun Indonesia dikunjungi oleh Konjen RI di Dubai, 

Arsaf F. Firman, dengan didampingi oleh Pejabat Fungsi Ekonomi, Temu Alam, 

Direktur Indonesia Investment Promotion Centre Abu Dhabi, Agus Prayitno, Wakil 

Kepala ITPC Dubai, Bagas Haryotejo dan staf KJRI/ITPC. Mereka berkesempatan untuk 

berdialog dengan seluruh peserta Indonesia, serta memberikan motivasi semangat 

untuk suksesnya Indonesia pada Arab Health 2016.

Paviliun Indonesia yang berlokasi di Hall Saeed dengan nomor booth SAH 01-

10 selama berlangsungnya pameran dikunjungi oleh sekitar 2.100 orang. Para 

pengunjung tersebut berasal dari berbagai negara seperti: UEA, Australia, Algeria, 

Arab Saudi, Armenia, Afganistan, Afrika, Angola, Bahrain, Bangladesh, Brunei, 

Bostwana, Camerun, Canada, Cina, Dubai, Egypt, Eropa, Ethiopia, Filipina, Francis, 

Iran, India, Italia, Jerman, Jordan, Kuwait, Malaysia, Maroko, Mauritius, Mesir, Jeddah, 

Kenya, Korea,  Kuwait,  Libia, Lebanon, Nepal, Nigeria, UAE,  USA, Oman, Pakistan, 

Qatar, Romania, Sinegal, Singapore, Sudan, Swiss, Teheran, Thailand, Turki, Taiwan.

Selama 4 (empat) hari pelaksanaan pameran berhasil meraih transaksi sebesar US$ 

6.166.688 naik 57,2% dibandingkan dengan partisipasi pada tahun 2015 sebesar 

US$  3.921.744. Hasil transaksi tersebut diperoleh  melalui peserta yang tergabung 

dalam paviliun Indonesia yang difasilitasi oleh Ditjen PEN Kemendag yaitu : CV. 

Beauty Kasatama (USD 359.588), PT. Oneject Indonesia (USD 2.250.000),  PT. Sugih 

Instrumendo Abadi (USD 439.000), PT. Tesena Inovindo (USD 152.100), PT. Trimitra 

Garmedindo Interbuana (USD 23.000), sedangkan perolehan inquary adalah sebesar 

318 inquary dari 37 negara. Disamping itu ada perusahaan Indonesia lainnya yang 

berparisipasi secara mandiri yakni PT. Mega Andalan Kalasan (MAK) yang terletak 

di Hall 3 No. 3D50, luas space 36 m? dengan perolehan transaksi sebesar USD 

2.943.000 untuk produk Hospital Bed. Sehingga total transaksi seluruh peserta 

Indonesia sebesar USD 6.166.688 (enam juta seratus enam puluh enan enam ratus 

delapan puluh delapan dollar Amerika).

Ranking lima besar perolehan transaksi diperoleh dari buyer Filipina (USD 2.250.000) 

36,5% dari nilai keseluruhan, dan diikuti Eropa (USD 1.500.000) 24,3%, Australia  

(USD 850.000) 13,8%,  UAE (USD 351.550) 5,7%, dan Iran (USD 218.000) 3,5%. 

Sedangkan lima besar produk yang paling diminati oleh buyer adalah Hospital Bed 

(USD 2.943.000) 47,7% dari nilai keseluruhan, diikuti oleh Auto Diable Syringes 

(USD 2.250.000) 36,5%, Sphygmomanometer (USD 375.000) 6,1%, Incubator (USD 

150.000) 2,4% dan Facemasks, Shoe cover & underpad (USD 140.758) 2,3%.
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Pada tanggal 27-31 Januari 2016 telah berlangsung Consumer Fair (CF) ke-17 di 

International Convention Center (ICC), Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam. 

Pameran secara resmi dibuka oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, 

Yang Berhormat Dato Paduka Hj Ali Hj Apong, dihadiri oleh Menteri Perancangan 

Perindustrian dan Menteri Utiliti Awam Sarawak, Datuk Amar Haji Awang Tengah bin 

Ali Hasan, kalangan diplomatik, pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Pameran 

yang rutin diadakan setiap dua kali setahun oleh event organizer Sunlit Sdn. Bhd 

tersebut terdiri dari 400 booth dan diikuti peserta dari Brunei Darussalam, Indonesia, 

Singapore, Malaysia, Thailand, India, Bangladesh, Taiwan dan Pakistan.

Peserta dari Indonesia yang berpartisipasi pada pameran CF ke-17 sejumlah 7 UKM 

yang mendaftar secara mandiri antara lain: Intan Berlian Batik (Surabaya), Shahia 

Gallery (Bandung), Rahmah Collection (Surabaya), Cahaya Kubah Mulia (Surabaya), 

Pearlindo (Jakarta), Linetteline (Surabaya), Royal Plawang Batik (Yogyakarta). Selain 

itu beberapa produk Indonesia yang sudah masuk pasar   Brunei juga ditampilkan 

pada pameran tersebut oleh perusahaan/importir yang ada di Brunei Darussalam, 

seperti:  Sariayu, La Tulipe, Air Minum Sehat, Kopi Kapal Api, Mie Sedap, Pronas, Mie 

Best Wok, dll. 

CF ke-17 berlangsung dengan baik dan lancar. Pada tahun ini tercatat sejumlah 

lebih dari 150.000 pengunjung yang hadir. Jumlah pengunjung tersebut naik sekitar 

5.000 pengunjung jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, peningkatan jumlah 

pengunjung tampaknya tidak dibarengi dengan peningkatan daya beli. Beberapa 

exhibitor menyatakan bahwa omset penjualan menurun jika dibandingkan dengan 

Consumer Fair tahun 2015. Padahal tanggal pelaksanaan pameran sudah disesuaikan 

dengan tanggal penerimaan gaji (tanggal muda). 

Consumer Fair, 

Brunei 

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

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

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

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

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

Kedutaan Besar negara asing dan permintaan dari pembeli secara individu serta 

layanan Konsultasi Bisnis kepada eksportir yang mengunjungi langsung CSC. Seluruh 

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

berikut:

1.   Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada bulan 

Januari 2016 berjumlah 75 (tujuh puluh lima) permintaan melalui CSC, diantaranya 

permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 19 (sembilan belas) 

permintaan, berdasarkan pengiriman email CSC maupun brafaks berjumlah 56 

(lima puluh enam) permintaan. Diantara email/brafaks tersebut, sebanyak 33 

(tiga puluh tiga) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 23 (dua 

puluh tiga) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan 

dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 9 (sembilan) 

negara, yaitu: India, Jepang, Australia, Chili, Mesir, Finlandia, Kuwait, Portugal, 

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 agriculture product, animal product, charcoal, 

cpo & cooking oil, fashion, furniture, packaging, processed food and beverages, 

spices, yarn, textile & textile products.

Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri berasal dari kalangan eksportir 

Indonesia yang membutuhkan informasi  importir/buyer luar negeri dalam rangka 

mempromosikan produk dan juga melakukan konsultasi bisnis, di samping itu 

juga telah diberikan informasi mengenai cara menjadi anggota Membership 

Service di CSC. 

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor

Pelayanan 

Customer 

Service Centre
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2.   Pengunjung Customer Service Centre (CSC)

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Januari 2016 sebanyak 19 (sembilan 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 

Januari 2015 sebanyak 19 (sembilan 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 Januari 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer 

(PTD) sebanyak 50 (lima puluh) perusahaan. Terkait dengan kelengkapan 

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

Perdagangan telah melengkapi salinan SNI/BPOM, sedangkan yang lainnya 

sedang dalam tahap tindak lanjut pengadaannya dan dikomunikasikan 

dengan masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan dokumen 

tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan bahwa perusahaan 

yang men-display produk di ruang CSC Kementerian Perdagangan harus 

menyertakan salinan SPPT SNI atau sertifikat dari BPOM. 
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Untuk Tahun Anggaran 2016 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 

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

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

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

empat) angkatan dan di daerah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan). Menurut jadwal, 

kegiatan diklat ekspor baru akan berjalan efektif mulai bulan Februari 2016 sehingga 

untuk bulan Januari 2016 belum ada kegiatan diklat ekspor yang dilaksanakan.  

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPEI berupaya menjalin kerjasama 

dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan untuk memperluas dampak 

positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI. Beberapa kegiatan 

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

a. Pada tanggal 7 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Ditjen. Industri Agro Kementerian Perindustrian 

RI guna melakukan penjajagan kerjasama pelatihan di antara kedua instansi. 

b. Pada tanggal 11 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan yang diadakan oleh Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional guna 

membahas rencana kerjasama dengan Import Promotion Desk (IPD) Jerman. 

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk tahun 2016 Ditjen. PEN 

belum akan menjalin kerjasama dengan IPD namun akan menawarkan kepada 

perusahaan-perusahaan untuk turut serta dalam program Trade Fair Health 

Ingredients Europa yang akan berlangsung di Frankfurt pada bulan November 

2016. 

c. Pada tanggal 18 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan yang diselenggarakan oleh Ditjen. PEN guna membahas persiapan 

pertemuan pertama G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) yang akan 

berlangsung di Beijing pada tanggal 28 – 29 Januari 2016.

d. Pada tanggal 21 Januari 2016 Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan kerja 

dari perwakilan Japan External Trade Organization (JETRO) guna membahas 

potensi kerjasama di antara kedua belah pihak. 

e. Pada tanggal 22 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan PT. Tempo guna melakukan penjajagan kerjasama 

pelatihan di antara kedua pihak.

f. Pada tanggal 26 Januari perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan 

dengan perwakilan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI) guna melakukan penjajagan kerjasama pelatihan di antara 

kedua instansi.

g. Pada tanggal 28 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Kotamadya Bogor guna membahas 

rencana kerjasama pelatihan di antara kedua instansi untuk tahun 2016. Dalam 

pertemuan tersebut disepakati bahwa Disperindag Kotamadya Bogor akan 

membeli dua angkatan pelatihan, yaitu pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” 

dan pelatihan “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” di mana masing-masing 

angkatan akan diikuti oleh 25 orang peserta.

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor
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h. Pada tanggal 28 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI juga menhadiri 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Barat guna membahas 

rencana kerjasama pelatihan di antara kedua instansi, yaitu pelatihan “Akses dan 

Survei Pasar Ekspor Melalui Internet” yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 

2016 dengan menggunakan skema pembiayaan kontraktual.

i. Pada tanggal 29 Januari 2016 Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan kerja 

perwakilan Universitas Sumatera Utara dalam rangka pembahasan rencana 

kerjasama pelatihan di antara kedua pihak.

j. Pada tanggal 29 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Direktorat Pengembangan Produk Ekspor, 

Kementerian Perdagangan RI dan perwakilan Badan Ekonomi Kreatif guna 

menjajagi potensi kerjasama di antara ketiga instansi.

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 

selama bulan Januari 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan penyusunan 

matriks dan jadwal untuk berbagai kegiatan sepanjang tahun 2016, misalnya rapat 

penyusunan kurikulum silabus, rapat presentasi calon fasilitator, rapat penyusunan 

makalah standar serta berbagai kegiatan lainnya.

a. Pada tanggal 13 Januari 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat manajemen 

guna membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tupoksi PPEI, yaitu:

•	 Monitoring realisasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2016;

•	 Rencana peresmian Indonesia Design Center (IDC) pada bulan Maret 2016.

b. Pada tanggal 20 Januari 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat guna 

membahas cara menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

di sektor perdagangan menurut peraturan yang berlaku.

c. Pada tanggal 21 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

kunjungan kerja ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 

guna melakukan konsultasi terkait penyusunan SKKNI di bidan perdagangan.

d. Pada tanggal 22 Januari 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri rapat 

yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI guna membahas penyusunan SKKNI 

di bidang perdagangan.
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2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan

Pada tahun 2016, LPEI akan membuat SOP mengenai tatalaksana prosedur pemberian 

kredit ekspor yang tergabung kedalam skema penugasan khusus National Interest 

Account atau NlA. Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi kepada para pelaku 

usaha terkait pelaksanaan skema kredit ekspor tersebut. Kegiatan sosialisasi ini 

akan membantu LPEI dalam menyerap alokasi anggaran NIA yang disediakan oleh 

Pemerintah pada tahun 2015 sebesar Rp. 1 Triliun. Hal ini mengingat pada tahun 

2015, LPEI diberikan target untuk menyerap dana NIA sebesar 75% dengan lama 

masa penugasan hingga Desember 2016. 

Prospek dua tahun kedepan ekspor produk mainan anak dapat mencapai target USD 

500 juta pertahun. Optimisme ini tumbuh karena masih ada negara yang merupakan 

pasar potensial terbesar seperti Brazil, Afrika Selatan dan Rusia yang selama ini 

belum terolah dengan baik oleh APMI karena beberapa permasalahan seperti 

kendala bahasa, sistem impor (hambatan perizinan), dll. Untuk hal ini APMI akan 

minta bantuan informasi kepada Atdag/ITPC dinegara akreditasi untuk membantu 

informasi yang dibutuhkan dan kemungkinan dapat mendisplay produk APMI di mini 

dlsplay Atdag dan ITPC. 

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian

Terkait dengan penugasan khusus terhadap LPEI atas pengucuran kredit ekspor 

dalam skema NIA, maka Dit. KPE akan melakukan rapat koordinasi teknis dengan 

pihak LPEI. Rapat koordinasi teknis ini akan membahas mengenai kemungkinan 

pemberian kredit ekspor kepada para pengusaha yang telah mendapatkan piala 

Primaniyarta.  Selain itu, guna membantu LPEI dalam menyerap anggaran alokasi 

khusus NIA maka kami mengusulkan agar dilakukan proses inisiasi kerjasama antara 

Ditjen PEN dengan LPEI di bidang pembiayaan ekspor. 

Dit.P2C menindaklanjutinya dengan mem-follow up hal tersebut dan memperkenalkan 

Ketua APMI kepada Atdag dan ITPC yang diinginkan.
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Selama bulan Januari 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-

kegiatan antara lain berupa World Economic Forum (WEF) 2016, Pertemuan Komite 

Standar Kompetensi Sektor Perdagangan, Penandatanganan Nota Kesepahaman 

antara Kemendag dengan BNP2TKI, Rapat Perkembangan dan Evaluasi Pelaksanaan 

Penugasan Khusus Kepada LPEI di Bidang Pembiayaan Ekspor, Rapat Koordinasi 

Pengembangan dan Pelestarian Kopi Lampung, Window To Remarkable Indonesia 

(WTRI), Hong Kong Toys & Games Fair (HKTGF), Arab Health 2016, Consumer Fair 

Brunei Darussalam, pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan penerimaan 

kunjungan buyer melalui CSC, serta peningkatan SDM melalui beberapa program 

diklat ekspor.

Dengan demikian, sepanjang bulan Januari 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 Januri 

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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