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Bab I. KINERJA

KATA PENGANTAR
Pada laporan bulanan periode Maret 2016 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang
telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Partisipasi
Kementerian Perdagangan pada Diskusi Terbatas Analisis Produk Karet Prioritas untuk
Tujuan Ekspor, Partisipasi pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Diplomasi Ekonomi
Untuk Diplomat Muda, Partisipasi pada Adiwastra Nusantara 2016, Kunjungan Kerja
Menteri Perdagangan di Surabaya dan Malang, Kunjungan Konsultasi dan Koordinasi
DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi; mencakup lingkup kegiatan
Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor yaitu Kunjungan Kehormatan Delegasi
Slovenia dan Penyelenggaraan Bussines Meeting, Pertemuan Tahunan ke-35 Council

of Asean Japan Centre (AJC), Seminar Perdagangan dan Investasi di Bandung Dalam
Rangka Misi Dagang Belgia ke Indonesia, Courtesy Call Delegasi Pemerintah Provinsi
Yunan Tiongkok, Evaluasi Kerjasama Pengembangan Ekspor antara Ditjen PEN dan
CBI Belanda serta Pembahasan Kegiatan Aktivasi untuk Tahun 2016.
Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan
Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Penerimaan Buying Mission dari Korea Selatan
dan Pendampingan Buyer ke Medan, Sumatera Utara, Partisipasi Pada Pameran Jogja

International Furniture & Craft Indonesia (JIFFINA) 2016, Penerimaan Buying Mission
dari Brazil, The 33rd Hongkong Jewellery Fair 2016, Pertemuan Senior Officials

Meeting (SOM) China ASEAN Expo (CA EXPO) Nanning China; 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
Maret 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 ketiga 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, April 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 Maret 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 Maret 2016 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor meliputi
kegiatan antara lain: Diskusi Terbatas Analisis Produk Karet Prioritas untuk Tujuan Ekspor,
Partisipasi pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Diplomasi Ekonomi Untuk Diplomat
Muda, Partisipasi pada Adiwastra Nusantara 2016, Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan
di Surabaya dan Malang, Kunjungan Konsultasi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Provinsi Jambi.
Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama Bulan
Maret ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Kunjungan Kehormatan
Delegasi Slovenia dan Penyelenggaraan Bussines Meeting, Pertemuan Tahunan ke-35

Council of Asean Japan Centre (AJC), Seminar Perdagangan dan Investasi di Bandung
Dalam Rangka Misi Dagang Belgia ke Indonesia, Courtesy Call Delegasi Pemerintah
Provinsi Yunan Tiongkok, Evaluasi Kerjasama Pengembangan Ekspor antara Ditjen PEN
dan CBI Belanda serta Pembahasan Kegiatan Aktivasi untuk Tahun 2016.
Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia pada
bulan Maret ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Penerimaan Buying Mission dari Korea
Selatan dan Pendampingan Buyer ke Medan, Sumatera Utara, Partisipasi Pada Pameran

Jogja International Furniture & Craft Indonesia (JIFFINA) 2016, Penerimaan Buying Mission
dari Brazil, The 33rd Hongkong Jewellery Fair 2016, Pertemuan Senior Officials Meeting
(SOM) China ASEAN Expo (CA EXPO) Nanning China.
Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui
kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi
inquiry, dimana pada bulan Maret ini telah diterima sebanyak 56 (lima puluh enam)
permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer Service Center
(CSC) sepanjang bulan Maret 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 Maret 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 Kunjungan Konsultasi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Provinsi Jambi, Partisipasi Pada Pameran Jogja International Furniture &

Craft Indonesia (JIFFINA) 2016.
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1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor
Diskusi Terbatas mengenai Analisis Produk Karet Prioritas untuk Tujuan Ekspor

Diskusi Terbatas

dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2016, dipimpin oleh Kepala Puskadaglu Badan

Analisis Produk

Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag, dan turut dihadiri oleh

Karet Prioritas untuk

perwakilan dari Dit. Ekspor Pertanian dan Kehutanan, Dit. Ekspor Produk lndustri dan

Tujuan Ekspor

Pertambangan, Dit. PPIE, Dit. P2E Kemendag, Kemenperin, Kemenko Perekonomian,
BKPM, Dewan Karet lndonesia (Dekarindo), dan perwakilan pelaku usaha karet.
Tujuan dari pelaksanaan diskusi terbatas ini adalah untuk mendapatkan masukan dan
menggali informasi lebih mendalam dari para narasumber serta para peserta diskusi
terbatas untuk mengidentifikasi produk-produk karet potensial yang diprioritaskan
untuk ekspor, merumuskan usulan kebijakan yang tepat untuk pengembangan
industri, serta kinerja ekspor karet dan produk karet lndonesia.
Pemaparan Direktur Perencanaan lndustri Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya - BKPM
Pada kesempatannya, Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya
Alam Lainnya BKPM memaparkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
untuk komoditas karet selama periode 2010-2015, dimana realisasi tertinggi yaitu
pada lndustri Ban dan Vulkanisir Ban (HS 2211) dengan nilai PMDN sebesar Rp 3.593,9
miliar, diikuti oleh lndustri Pengasapan, Remilling, dan Karet Remah (HS 2212) senilai
Rp 1.214,1 miliar, dan lndustri Plastik dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar (HS
2013) senilai Rp 640,3 miliar. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing
(PMA) untuk komoditas karet pada periode tahun 2010-2015, realisasi tertinggi juga
terdapat pada lndustri Ban dan Vulkanisir Ban (HS 2211) dengan nilai PMA sebesar
USD 1.171,9 juta, diikuti oleh lndustri Barang Dari Karet Lainnya (HS 2219) senilai
USD 237,9 juta, dan lndustri Plastik dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar (HS 2013)
senllai USD 220 juta.
Terkait peningkatan iklim investasi di lndonesia secara keseluruhan, tingkat
kemudahan berusaha (ease of doing business) lndonesia mengalami kenaikan 11
peringkat, dari yang semula berada di peringkat 120 pada tahun 2015, menjadi
peringkat 109 dunia pada tahun 2016. lmplementasi perbaikan ease of doing

business tersebut ditunjukkan pada tiga indikator, yaitu:
1.

Perizinan terkait Pendirian Bangunan;

2.

Pembayaran Pajak; dan

3.

Akses Perkreditan.

Pada kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa BKPM menetapkan beberapa
bidang usaha karet yang khusus dicadangkan untuk UMKM dan koperasi, yaitu
usaha perbenihan perkebunan dan usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25
Ha, industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (lndustri karet menjadi sheet dan lateks pekat), serta
industri pengasapan karet. Sedangkan bidang usaha lain seperti industri perbenihan
perkebunan dan industri perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, penanaman
modalnya terbuka dengan Perizinan Khusus (rekomendasi dari Kementan) dan
diizinkan adanya kepemilikan modal asing (maksimum 95%). Terkait pelaksanaan
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Proyek Strategis Nasional (mengacu pada Perpres No 3 Tahun 2016), saat ini
sedang dilakukan pengembangan karet di dua lokasi Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK). Pengembangan karet yang pertama yaitu di KEK Sei Mangkei di Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara, dimana pada pembangunan tahap pertama telah
menerima investor di lahan seluas 104 ha oleh PT. Unilever Oleochemical lndonesia,
PTPN III, PT. PLN (Persero), dan PT. Cipta Buana Mandiri. Sementara itu, pada lokasi
pengembangan karet kedua di KEK Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan,
pada pembangunan tahap pertama telah menerima investor di lahan seluas 217 ha,
diantaranya oleh PT. Dex lndonesia, Buckingham lnvestment Ltd, dan Perusahaan
Korea JS Holding City Co Ltd.
Pemaparan Direktur lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian
Pada kesempatannya, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian
Perindustrian menyampaikan bahwa produksi karet pada tahun 2014 mencapai
angka 3,2 juta ton, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,09 % per tahunnya.
Adapun luas lahan perkebunan karet tahun 2014 yaitu sebesar 3,6 juta Ha dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 0,98 % per tahun. Pengembangan tanaman karet
difokuskan pada sentra-sentra pengembangan di Sumatera dan Kalimantan serta
perluasan areal di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca konflik, pemberdayaan
petani dan pembangunan/pemeliharaan kebun sumber bahan tanam. Jenis produksi
karet lndonesia meliputi karet SIR 20 (97 %), RSS (0.25%), dan Latex (0.2 %). Hampir
85% karet dalam bentuk raw material dari produksi lndonesia diekspor, terutama
ke Amerika Serikat (22%), Tiongkok (14%), dan Jepang (15,6%). lndonesia perlu
untuk mendorong hilirisasi karet selain untuk penyerapan karet alam dalam negeri
juga untuk potensi produk karet yang bernilai tambah dan berdaya saing. Produk
karet berupa ban maupun non ban lainnya masih memiliki potensi besar untuk
dikembangkan sehingga dapat lebih berkontribusi baik terhadap penyerapan karet
alam dalam negeri maupun menjadi produk karet ekspor andalan lndonesia.
Pemaparan Ketua Umum Dewan Karet lndonesia
Ketua Dewan Umum Karet Indonesia pada kesempatannya memaparkan mengenai
industri karet nasional, yang seharusnya diarahkan pada peningkatan produksi
barang-barang produk karet dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar
domestik, tidak hanya diekspor dalam bentuk raw material, misalnya pengolahan
lateks untuk konsumsi skala rumah tangga (mainan anak, balon, baby bottle, karpet,
karet busa, kasur/tilam, kondom, dan lain-lain) alat kesehatan (catheter urine,
sarung tangan, adhesive), serta RSS untuk ban dalam dan luar, heavy duty car, dan
ban pesawat. Untuk pemasaran di pasar global, sebaiknya manfaatkan niche market
untuk produk-produk karet yang negara lain belum produksi, seperti sarung tangan
karet kualitas premium. Selain itu, produk-produk karet lndonesia harus memiliki

world branding yang kuat, sehingga memperkuat posisi lndonesia dalam persaingan
karet di pasar global. Adapun proyeksi industri karet ke depan sebaiknya diarahkan
pada pengembangan industri dock fender, sea carpet, asphalt rubber & road safety

block, outer space - ship parts, toys for autism child, safe camping graund, rubber
based dessert golf, rubber brick, dan rubber bag yang merupakan industri karet
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dengan penggunaan karet alam secara masif, sehingga dapat menyerap pasokan
karet alam produksi dalam negeri.
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Diplomasi Ekonomi untuk Diplomat Muda

Partisipasi

ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri, pada 15 Maret 2016, di Museum

pada Pelatihan

Konferensi Asia Afrika Bandung, yang dihadiri oleh Plt. Kepala BPPK, Ketua Pokja

Peningkatan

Penguatan Diplomasi Ekonomi; Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM;

Kapasitas Diplomasi

Deputi Bidang Pemasaran BEKRAF; Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata

Ekonomi Untuk

Indonesia; Ketua Komite Tetap Hubungan Luar Negeri Perdagangan, Promosi dan

Diplomat Muda

Investasi KADIN Jabar; serta para diplomat muda. Kegiatan pelatihan ini bertujuan
untuk memberikan pemahaman dasar dan pelatihan teknis bagi para diplomat muda
dan diplomat pertama mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi, yang di antaranya
mencakup bidang: perdagangan, pariwisata, dan penanaman modal.
Kegiatan diawali dengan Sambutan Plt. Kepala BPPK, Dubes Salman Al Farisi, yang
menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung
pelaksanaan diplomasi ekonomi oleh para diplomat muda. Para diplomat perlu
disiapkan agar memiliki kemampuan intelligence (observasi) peluang pasar dan
kemampuan mengelola peluang secara kreatif dan inovatif agar dapat memberikan
manfaat nyata. Pada pelaksanaannya, Pelatihan ini dibagi dalam 2 sesi. Adapun
narasumber pada sesi pertama yaitu Ketua Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi;
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM; dan Dirjen Pengembangan Ekspor
Nasional Kemendag, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Pengembangan
Produk Ekspor Ditjen PEN.
Pada kesempatannya, Direktur Pengembangan Produk Ekspor menyampaikan
paparan berjudul “Upaya Peningkatan Ekspor Nasional melalui Diplomasi Ekonomi”.
Kondisi perlambatan ekonomi global menyebabkan terjadinya penurunan ekspor
nasional, oleh karena itu diperlukan langkah dan strategi untuk menjaga stabilitas
perekonomian Indonesia, khususnya pada sisi ekspor. Sebagaimana arahan Bapak
Mendag, fokus perhatian diberikan pada memberikan fasilitasi dan pengembangan
berbagai produk baik dalam rangka meningkatkan ekspor maupun memberikan
perlindungan bagi konsumen. Kebijakan juga diarahkan untuk mengamankan
pangsa pasar ekspor utama, memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif,
serta meningkatkan diversifikasi produk ekspor. Saat ini, ekspor Indonesia masih
didominasi produk primer (63%) dibandingkan dengan produk manufaktur (37%).
Sementara itu, di pasar dunia, permintaan produk manufaktur mencapai 67%. Oleh
karena itu, sudah saatnya fokus ekspor Indonesia beralih dari komoditas primer
menjadi komoditas manufaktur yang bernilai tambah dan berdaya saing. Selain
itu, di era digital saat ini, dimana diperlukan inovasi dalam kegiatan promosi
produk Indonesia, Kemendag mulai mengembangkan strategi digital marketing
dan menampilkan produk-produk ekspor layak jual dalam bentuk digital. Pada
kesempatan tersebut, juga dipaparkan program-program Pengembangan Ekspor
Nasional lainnya serta new initiative program seperti Pembukaan House of Indonesia
dan Pembentukan Pusat Pengembangan Desain. Sebagi penutup, disampaikan
pesan kepada para diplomat muda yang akan bertugas agar dapat menjadi market
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intelligent, trade policy intelligent dan negosiator yang handal agar dapat menjadi
ujung tombak dalam pengembangan ekspor Indonesia.
Pada sesi kedua, bertindak sebagai narasumber antara lain Asisten Deputi Strategi
Pemasaran Pariwisata Indonesia Kementerian Pariwisata; Deputi Bidang Pemasaran
BEKRAF; dan Ketua Komite Tetap Hubungan Luar Negeri Perdagangan, Promosi dan
Investasi KADIN Jabar.
Partisipasi

Kementerian

Perdagangan

c.q

Direktorat

Pengembangan

Ekspor

Nasional

pada Adiwastra

berpartisipasi pada Adiwastra Nusantara yang diselenggarakan tanggal 23 – 27 Maret

Nusantara 2016

2016 di Hall A dan B Jakarta Convention Center. Adiwastra Nusantara merupakan
kegiatan tahunan yang menampilkan kain adat dari seluruh nusantara, yang
bertujuan untuk mempromosikan kain-kain tradisional nusantara. Selain itu, ajang
ini merupakan salah satu upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis warisan
budaya, sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja demi peningkatan
kesejahteraan rakyat. Tahun ini, tema yang diangkat adalah “Kreasi Tanpa Batas
dalam Serat dan Corak”.
Adiwastra Nusantara 2016 dibuka secara resmi pada tanggal 23 Maret 2016 oleh
Ibu Tjahjo Kumolo, dengan didampingi oleh Kepala BEKRAF, Bpk. Triawan Munaf,
dan Ketua Pelaksana Adiwastra Nusantara Ibu Atillah Soeryadjaya. Dalam pembukaan
tersebut, ditampilkan pula persembahan tari “Punggawa Matah Ati” karya Atilah
Soeryadjaya, yang berkolaborasi dengan Jay Subiakto.
Pelaksanaan Adiwastra Nusantara 2016 diikuti oleh 400 peserta pameran, serta
dihadiri 75.000 pembeli/pengunjung baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Selama lima hari pelaksanaannya, total transaksi yang berhasil dibukukan mencapai
Rp 45 miliar.
Dengan tema “Kain Tenun Unggulan Nusantara”, paviliun Kemendag yang dibangun
di atas area seluas 45 m² menampilkan 30 kain tenun unggulan nusantara dengan
beragam corak yang terdiri dari:
a.

Tenun lkat NTT
Tenun lkat merupakan kain tradisional lndonesia berupa kain yang ditenun dari
helaian benang pakaian, yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke zat pewarna
alami. Sebelum ditenun, helai-helai benang diikat dengan plastik atau tali sesuai
dengan corak yang akan dibuat, sehingga pada saat dicelup bagian benang yang
diikat plastik atau tali tidak akan terwarnai. Dengan kata lain, motif pada Tenun
lkat diciptakan dari pengikatan benang. Di beberapa daerah, bagian yang diikat
ialah benang pakan. Namun di NTT, bagian yang diikatkan adalah kain lungsi.
Tenun lkat tersebar hampir di seluruh wilayah NTT kecuali Kab. Manggarai dan
Kab. Ngada.
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b. Tenun Ulos
Ulos adalah kain tradisional lndonesia yang dikembangkan oleh masyarakat
Batak, Sumatera Utara. Menurut bahasa asalnya, ulos berarti kain, dimana cara
membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas palembang, yaitu
menggunakan alat tenun bukan mesin. Dalam tradisi masyarakat Batak, ulos
digunakan dalam berbagai peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, dan
duka cita. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi
oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak.
c.

Kain Ulap Doyo
Kain Ulap Doyo merupakan seni menenun kain dari suku Dayak Benuaq di Tanjung
lsuy, Kabupaten Kutai, Samarinda, Kalimantan Timur. Kain ini dinamakan Doyo,
karena bahan utamanya adalah serat daun Doyo. Daun Doyo dipilih sebagai bahan
tenun karena seratnya yang kuat untuk dijadikan benang. Dahulu, motif kain Ulap
Doyo dapat dijadikan pertanda/ciri dari identitas sosial sesorang. Contohnya
motif jaunt nguku digunakan oleh kaum maontig (bangsawan/raja), sementara
motif waniq ngelukng digunakan oleh golongan marantikaq (orang biasa). Tenun
Doyo yang dikenakan sehari-hari berwarna hitam, sedangkan Tenun Doyo yang
berwarna-warni dan bermotif digunakan dalam upacara-upacara adat.

d. Tenun Songket
Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu dan Minangkabau, yang
ditenun dengan tangan dengan menggunakan benang emas dan perak. Kain ini
umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Kata songket berasal dari istilah
sungkit dalam bahasa Melayu, atau dalam Bahasa lndonesia berarti “mengait”
atau “mencungkil”. Nama ini berkaitan dengan metode pembuatannya, yaitu
mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, lalu menyelipkan benang
emas. Songket memiliki motif-motif tradisional yang sudah merupakan ciri khas
budaya wilayah penghasil kerajinan ini.
e. Tenun lkat Troso
Kain lkat Troso adalah kriya tenun dari Desa Troso, Jepara. Kain ini dihasilkan
dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang ditenun, yang sebelumnya
diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Alat yang dipakai adalah alat
tenun bukan mesin. Kain Ikat Troso juga dapat dijahit untuk dijadikan pakaian
dan perlengkapan busana, kain pelapis mebel, atau penghias interior rumah.
Paviliun Kemendag dibangun dengan special design yang kreatif dan unik, sehingga
menarik minat pengunjung untuk melihat dan mendokumentasikannya. Letak paviliun
yang berada di Lobby Utama Hall A JCC juga memberikan keuntungan tersendiri,
karena merupakan posisi yang strategis dan memudahkan pengunjung untuk
berkunjung. Pengunjung yang datang ke paviliun Kemendag antara lain kolektor kain,
warga negara asing, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap
keragaman kain tenun lndonesia.
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Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Mendag ke Surabaya dan Malang dilaksanakan pada tanggal 31

Menteri Perdagangan

Maret – 1 April 2016. Perwakilan Kemendag yang turut serta dalam kunjungan kerja

di Surabaya dan

kali ini adalah Sesditjen PDN, lnspektur lll, Direktur Pengembangan Produk Ekspor -

Malang

DJPEN, Direktur Bapokstra, dan Kapus Humas. Kunjungan kerja Mendag ke Surabaya
bertujuan menghadiri ekspor perdana 15 unit gerbong kereta hasil produksi oleh PT.
lndustri Kereta Api (INKA), yang akan diekspor ke Bangladesh. Selain itu, Mendag juga
berkenan untuk menghadiri serangkaian kegiatan di Malang yang juga bertepatan
dengan HUT Malang ke-102, antara lain, Konferensi ICCC 2016, peresmian Pasar

Oro-Oro Dowo, kunjungan ke sentra industri tempe dan keramik serta pembukaan
dan peninjauan Malang City Expo.
Peluncuran gerbong kereta api oleh PT INKA
Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor nonmigas lndonesia, Mendag mendukung
upaya PT INKA dalam memproduksi gerbong kereta untuk diekspor ke mancanegara.
Pada peluncuran gerbong kereta yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2016 di
Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Mendag sekaligus melepas pemberangkatan
pertama 15 unit gerbong kereta api yang akan diekspor ke Bangladesh, dari total 150
unit gerbong yang akan diekspor senilai USD 73 juta dengan pembiayaan Kredit Usaha
Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dari lndonesia Eximbank. Pengiriman gerbong
kereta selanjutnya akan dilakukan ke Mesir, Pakistan, RRT dan lndia. Kegiatan ini juga
dihadiri antara lain oleh Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Gubernur Jawa Timur,
Walikota Surabaya, Direktur Utama PT INKA, dan pimpinan lndonesia Eximbank.

lndonesia Creative Cities Conference (ICCC)
ICCC merupakan konferensi para perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota, yang
digelar untuk membangun jejaring antara kota-kota kreatif di lndonesia. Pada tahapan
selanjutnya, kota-kota kreatif tersebut diharapkan dapat memperoleh pengakuan oleh
UNESCO sebagai bagian dari UNESCO Creative City Network (UCCN). Sebagai informasi,
pada tahun 2012, UNESCO membuka kesempatan bagi kota-kota kreatif di seluruh
dunia untuk mengirimkan aplikasi, dalam rangka permohonan untuk bergabung ke
dalam UCCN. Menindaklanjuti kesempatan yang ditawarkan oleh UNESCO tersebut,
terdapat lima Kabupaten/Kota di lndonesia berinisiatif untuk mendaftarkan diri,
yaitu Solo, Denpasar, Pekalongan, Yogyakarta, dan Bandung. Setiap Kabupaten/
Kota dimaksud membawa misi untuk mempromosikan potensi lokal masing-masing
daerah. Dalam hal ini, Pekalongan, Denpasar dan Yogyakarta memilih kriya sebagai
produk unggulan. Sementara itu, Bandung dan Solo mengangkat desain sebagai
subsektor utama. Pada implementasinya, ICCC dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 5 April 2016 di Malang, dengan rangkaian kegiatan yang terdiri dari:
•

Conference pada tanggal 30-31 Maret 2016. Dengan tema “Menuju Kota Kreatif
lndonesia yang Berkelanjutan”. Acara ini terselenggara atas kerjasama Badan
Ekonomi Kreatif lndonesia (BEKRAF), ICCN dan Pemerintah Kota Malang;

•

Malang City Expo yang digelar pada tanggal 1-5 April 2015, dengan bertempat
di Stadion Gajayana;

•

Festival yang meliputi Festival Film Malang, Lomba Fotografi, Pameran Lukisan,
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Pameran Wisata, Festival Kuliner, Fashion on the Street, Mural & Graffiti Festival,
serta Malang Creative Week; dan
•

City Tour yang diadakan pada tanggal 3 April 2016.

Pada kunjungan tersebut, Bapak Mendag berkesempatan untuk memberikan sambutan
sekaligus memaparkan materi pada Konferensi ICCC, tanggal 31 Maret 2015,
dengan judul “The Relation between A Creative City and the Development of Local

Economy”. Dalam pemaparannya, Mendag menyampaikan bahwa ekonomi kreatif
memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
rakyat. Hal ini disebabkan sektor kreatif memiliki nilai tambah yang paling tinggi di
dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Dengan kata lain, perekonomian saat
ini mengalami perubahan, di mana sebelumnya perdagangan terfokus pada sektor
barang, namun kini telah bergeser ke sektor jasa.
Berdasarkan Global Creative lndex 2015, daya saing industri kreatif lndonesia di dunia
berada di urutan ke-115. Sementara itu, Singapura berada di urutan ke-9, Filipina ke52 dan Malaysia ke-63. Masih di wilayah Asia, Jepang menempati urutan ke-24 dan
Korea ke-31. Mendag memberikan contoh bagaimana transformasi yang dilakukan
Korea, dimana ekonomi mulanya bertumpu pada sektor manufaktur kini bergeser
menjadi sektor ekonomi kreatif. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia
untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan
iklim yang mendukung, salah satunya ketersediaan fasilitas publik yang menunjang.
Mendag menghimbau kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk berperan aktif
mencari informasi serta belajar dari berbagai sumber untuk dapat menyediakan
fasilitas publik yang dapat merangsang ide kreatif dan mendorong penciptaan
produk kreatif. Dengan meningkatnya kelas menengah, sektor ekonomi kreatif akan
terdorong untuk meningkat. Sektor-sektor yang memiliki potensi yang besar untuk
dikembangkan antara lain sektor digital, kuliner, fesyen, perfilman serta animasi.
Berkenaan dengari hal tersebut, Mendag menyatakan akan mendorong sektor jasa
dan industri kreatif untuk dimasukkan dalam poin-poin perundingan internasional
untuk membuka pasar dan peluang baru. Sehubungan dengan perkembangan
teknologi digital, Mendag juga menggarisbawahi bahwa kemajuan teknologi perlu
dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung strategi pemasaran produk lndonesia,
melalui e-commerce atau penggunaan sosial media dalam promosi produk lndonesia.
Peninjauan ke Sentra lndustri
Pada tanggal 1 April 2016, Mendag berkenan untuk mengunjungi Sentra Produksi
di Malang, dengan tujuan melihat secara langsung proses produksi dan potensi
perdagangan kedua produk khas Malang, yaitu tempe dan keramik. UKM pertama
yang dikunjungi Mendag adalah perajin tempe bernama Bu Noer, yang mampu
membuat tempe hingga diolah lagi menjadi keripik tempe dengan aneka rasa. UKM
kedua pada kunjungan kali ini adalah perajin keramik, di mana Mendag menorehkan
tulisan “l Love Malang, Tom Lembong” pada sebuah keramik yang telah disediakan.
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Konferensi Pers ICCC 2016 di Balai Kota
Dalam rangka membuka kegiatan ICCC secara resmi, sekaligus momentum hari jadi
kota Malang, Mendag kembali menghadiri jumpa pers di Balai Kota, yang digelar pada
tanggal 1 April 2016. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Walikota
Malang (Bpk. Mochamad Anton), Wakil Kepala BEKRAF (Bpk. Ricky Pesik), Ketua
ICCN (Bpk. Paulus Mintarga). Pesan yang disampaikan Mendag pada kesempatan ini
adalah bahwa produk ekonomi kreatif memiliki potensi ekspor yang besar. Tetapi,
hal ini belum digali dan dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan
kerja sama lintas sektor dan menghilangkan egosektoral. Sehubungan dengan
upaya peningkatan ekspor nonmigas, Mendag akan mendorong peningkatan nilai
tambah produk kreatif, agar dapat memasuki pasar ekspor. Peningkatan nilai tambah
dimaksud dilakukan mulai dari pemasaran, pengorganisasian, sistem produksi,
desain, suasana dalam mencipta, reputasi, dan tren yang mengarah pada selera
internasional.
Peresmian Pasar Oro-Oro Dowo
Pasar Oro-oro Dowo merupakan pasar yang direvitalisasi atas kerja sama
Kemendag dan Pemerintah Kota Malang. Sesuai program Nawacita, hingga tahun
2019, pemerintah akan membangun atau merevitalisasi 5.000 pasar rakyat. Data
Kementerian Perdagangan menunjukkan, di setiap pasar yang direnovasi, omzet
pedagang naik 2 sampai 5 kali lipat. Tentunya hal tersebut berdampak positif
bagi kesejahteraan masyarakat setempat, lalu ke perekonomian nasional. Dalam
sambutannnya, Mendag juga menyampaikan, puncak keberhasilan suatu pasar
tradisional adalah, jika pasar tersebut telah menjadi tempat nongkrong remaja dan
kalangan muda, serta tujuan wisata.
Pembukaan dan Peninjauan Malang City Expo
Pameran Malang City Expo juga merupakan rangkaian dari agenda ICCC 2016.
Dengan mengusung tema “Membangun Kota dengan Ekonomi Kreatif“, pameran
ini menampilkan produk-produk dari 16 subsektor industri kreatif. Kegiatan ini
diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan
pengembangan produk kreatif dan pariwisata daerah. Pembukaan Malang City Expo
dimeriahkan oleh penampilan 1.375 penari topeng yang terdiri dari siswa-siswa
tingkat SMP, SMA, dan sejumlah mahasiswa asal Malang, dan berhasil memecahkan
rekor MURI sebagai Pagelaran Tari Topeng Malangan dengan jumlah penari terbanyak.
Kunjungan

Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,

Konsultasi dan

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor telah menerima kunjungan dari Wakil

Koordinasi DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Ketua dan Wakil

Kabupaten Tanjung

Ketua Komisi II dan 6 (enam) orang anggota. Kunjungan dilakukan dalam rangka

Jabung Barat

pelaksanaan program kerja komisi II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi

Provinsi Jambi

Jambi tahun 2016 yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pembanding
mengenai peningkatan dan pengembangan badan hukum koperasi serta komoditi
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ekspor Kopi Liberika Tungkal Komposit serta bertukar informasi terkait program
yang ada di Kementerian yang dapat diaplikasikan di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Barat Provinsi Jambi menyampaikan
bahwa Kopi Liberika Tungkal Komposit merupakan komoditas khas daerah yang
layak untuk diekspor selain komoditas pinang, kelapa sawit, dan kelapa. Selama
ini, kopi yang diekspor dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dalam bentuk
raw material berupa biji kopi curah yang dikemas secara tradisional dengan karung,
belum memiliki merek khusus, dan dijual dengan harga yang cenderung stagnan di
kisaran Rp. 37.000,00 – Rp. 38.000,00 per kilogram.
Perwakilan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi juga mengungkapkan
permasalahan lain yang terdapat di sektor hulu pada pengembangan komoditas kopi
Liberika Tungkal Komposit, yaitu adanya alih fungsi lahan perkebunan kopi yang
diperuntukkan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Apabila hal ini dibiarkan
terjadi secara kontinyu, angka produksi kopi di daerah tersebut akan semakin
menurun.
Adapun permasalahan yang terdapat di sektor hilir yaitu terkait pengelolaan yang
sulit dan harga jual yang tidak sepadan dibandingkan dengan kinerja yang dilakukan
oleh para petani kopi. Mengingat Kopi Liberika Tungkal Komposit yang diproduksi
petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi telah mendapat hak
paten sertifikasi Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan HAM RI, pihak
DPRD Tanjung Jabung menyampaikan permohonan kepada Ditjen PEN, untuk
dapat membantu dalam pengembangan komoditas kopi terbesar tersebut agar
lebih memiliki nilai tambah bagi seluruh anggota rantai pasok dan lebih diekspor
dengan baik di pasar global. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi juga menyampaikan bahwa komoditas pinang juga berpotensi untuk
dikembangkan, mengingat komoditas ini telah berhasil diekspor ke India, Pakistan
dan Arab Saudi. Namun selama ini yang diekspor juga masih dalam bentuk raw
material. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi lainnya yang diharapkan
dapat dikembangkan dengan bantuan fasilitasi dari Ditjen PEN, khususnya untuk
mengembangkan nilai tambah dan daya saing produk.
Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Provinsi Jambi ke Dit. P2E bermanfaat dalam memberikan masukan
tentang potensi unggulan daerah yang dapat ditingkatkan, khususnya komoditas
Kopi Liberika Tungkal Komposit untuk dapat disinergikan dengan program kegiatan
pada Ditjen PEN agar lebih memiliki nilai tambah di pasar global.
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1.2.

Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Kunjungan

Penerimaan Kunjungan Delegasi Bisnis Slovenia berlangsung pada tanggal 4 Maret

Kehormatan Delegasi

2016 di Kementerian Perdagangan. Delegasi Slovenia dipimpin oleh Mr. Ales

Slovenia dan

Cantarutti, selaku State Secretary at the Ministry of Economic Development and

Penyelenggaraan

Technology of Slovenia didampingi 5 (lima) orang pengusaha dan 1 (satu) orang

Bussines Meeting

dari KADIN Slovenia yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu, pengolahan
sampah, peralatan militer, pemadam kebakaran, industri logam, importir produk
pangan dan sandang, energi dan pariwisata. Tujuan kunjungan delegasi Slovenia
ini adalah melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call), memperoleh informasi
mengenai kerja sama perdagangan dan investasi serta doing business di Indonesia,
dan melakukan pertemuan bisnis (business meeting) dalam rangka mencari mitra
ekspor dan impor serta melakukan kunjungan perusahaan.
Delegasi melakukan courtesy call dengan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional yang
didampingi oleh Deputi Promosi Investasi BKPM, Sesditjen Perdagangan Luar Negeri,
Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor,
serta perwakilan Kementerian ESDM, Kemenham dan Kemenlu. Dalam pertemuan
tersebut disampaikan sejumlah hal, di antaranya:
a.

Fundamental perekonomian Indonesia saat ini cukup kuat dengan pertumbuhan
pada tahun 2015 mencapai 4,8% dan pada tahun 2016 diprediksi sebesar 5,2%.
Indonesia telah memiliki beberapa strategi menghadapi pasar bebas di antaranya
menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi dan memprioritaskan pembangunan
sektor infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta
api. Total perdagangan Indonesia-Slovenia pada tahun 2015 mencapai USD 106
juta, namun hal ini belum menunjukkan potensi yang dimiliki kedua negara;

b.

Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan 5 sektor prioritas untuk Foreign

Direct Investment (FDI) yaitu: Manufacturing, Infrastruktur, Pertanian, Maritim
dan Pariwisata. Disampaikan juga bahwa Indonesia kini telah menerapkan one
stop service dan perizinan 3 jam untuk mendapatkan izin membuka usaha.
Berbagai insentif yang ditawarkan Indonesia seperti tax-holiday, tax-allowance,
dll. BKPM mempunyai EU Desk yang siap membantu investor Uni Eropa untuk
berinvestasi dan juga saat ini BKPM mempunyai kantor perwakilan di Jerman
yang siap membantu.
c.

Indonesia mengharapkan Slovenia dapat meningkatkan kerjasama di berbagai
sektor perdagangan, perdagangan, pariwisata dan investasi di sektor energi
terbarukan, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol dan bandara.

d.

Slovenia sejak 2004 telah menjadi bagian dari eurozone dan Slovenia juga
merupakan anggota OECD. Ekonomi Slovenia saat ini mulai bangkit dari bisnis
dan tumbuhnya konsumsi masyarakat. Tingkat pengangguran adalah 10% di
bawah Uni Eropa dan Slovenia merupakan negara dengan ekonomi terbuka.
Slovenia juga memiliki pelabuhan yang sangat strategis, yaitu Pelabuhan Luka
Koper. Slovenia mengharapkan Indonesia dapat menjadikan pelabuhan tersebut
sebagai salah satu pintu masuk bagi produk ekspor Indonesia di pasar Eropa
Timur dan Eropa Tengah.

e.

Slovenia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan ekonomi yang paling
penting di kawasannya. Membangun hubungan dan informasi tentang potensi
bisnis di Indonesia sebanyak mungkin untuk membangun action plan adalah
prioritas bagi Slovenia.
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f.

Indonesia diundang untuk berinvestasi di Slovenia karena Slovenia mempunyai
tingkat logistik yang canggih, kemampuan bahasa Inggris yang baik dan rata-rata
penduduknya terpelajar. Beberapa sektor yang Slovenia unggul adalah otomotif,

pharmaceutical, chemical dan wood processing industry.
g.

Slovenia megusulkan adanya perjanjian dalam bidang pengembangan teknologi
& sains agar Indonesia dapat lebih maju. Sebagai contoh, Ljubljana menerima

Green Capital of EU 2016 Award dan sektor waste management Slovenia sudah
sangat maju dalam 10-15 tahun terakhir dan menjadi kisah sukses di antara
negara lain UE.
h.

Slovenia juga berharap dengan kunjungan ini dapat terjalin kerjasama di bidang
pertahanan. Saat ini telah terdapat 60 perusahaan di bidang militer yang telah
terdaftar di Kementerian Pertahanan sebagai calon mitra kerjasama pelaku bisnis
Slovenia.

Indonesia – Slovenia Business Meeting
Business Meeting antara delegasi bisnis Slovenia dan Indonesia dilaksanakan di Ruang
Anggrek setelah acara courtesy call dengan Dirjen PEN. Kegiatan ini terselenggara
atas kerjasama antara Ditjen PEN dengan KADIN Indonesia dengan dihadiri oleh
44 (empat puluh empat) pelaku usaha Indonesia diantaranya PT. Perusahaan Gas
Negara (PGN), PT. Kereta Api Indonesia, PT. Energy Management Indonesia (EMI),
PT. PLN, dan PT. Mustika Ratu, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor
industri penting, termasuk industri pengolahan air minum produsen mobil pemadam
kebakaran.
Acara dimulai dengan sambutan dari pimpinan delegasi Slovenia, Mr. Ales Cantarutti
yang menyampaikan tentang harapannya untuk dapat meningkatkan hubungan
dagang Indonesia-Slovenia karena Slovenia mempunyai cukup teknologi untuk
membantu Indonesia mengatasi berbagai masalah pengelolaan berbagai bidang
di Indonesia. Selanjutnya, Ketua Komite Asia dan Pasifik Kadin menyampaikan
sambutannya yang mengajak Slovenia untuk lebih memandang Indonesia dalam
melakukan perdagangan. Slovenia dapat memanfaatkan berlakunya MEA sebagai
jalan masuk untuk menjadikan Indonesia sebagai bisnis industri untuk wilayah
ASEAN.
Kegiatan Business Meeting Indonesia-Slovenia dibuka secara resmi oleh Direktur
Kerjasama Pengembangan Ekspor. Dalam sambutannya Direktur KPE mengharapkan
melalui kegiatan ini para pelaku usaha Indonesia dapat menjalin kerjsama bisnis
dan memanfaatkan peluang pasar Slovenia bagi produk Indonesia. Pelaku bisnis
Slovenia diharapkan juga dapat memanfaatkan peluang bisnis di Indonesia misalkan
untuk produk palm oil, makanan olahan dan tekstil serta berinvestasi di sektor
energi terbarukan dan sektor ekonomi digital. Selain itu para importir Slovenia juga
diundang untuk hadir pada Trade Expo Indonesia 2016 Oktober mendatang.
Acara dilanjutkan dengan one on one business matching antara pelaku usaha
Indonesia dengan para delegasi bisnis Slovenia untuk saling berinteraksi dan menjalin
kerjasama serta memanfaatkan peluang antara kedua belah pihak.
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Kunjungan ke Permanent Trade Display
Delegasi Slovenia melakukan kunjungan ke Permanent Trade Display di lantai 2
Gedung Utama Kementerian Perdagangan dengan didampingi Direktur KPE dan
perwakilan Direktorat P2IE. Dalam kunjungan tersebut dipaparkan mengenai
keanekaragaman produk ekspor Indonesia serta layanan penanganan enquiry bagi

buyer luar negeri. Pelaku bisnis Slovenia dapat memanfaatkan fasilitas layanan ini
untuk memperoleh produk Indonesia yang diminati.
Pertemuan Tahunan

Pertemuan Tahunan ke-35 Council of ASEAN-Japan Centre (AJC) telah berlangsung

ke-35 Council of Asean tanggal 16 - 18 Maret 2016 di Tokyo, Jepang. Pertemuan dihadiri oleh para Council
Director atau yang mewakili, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJC, serta para Executive
Japan Centre (AJC)

Board dari negara anggota ASEAN. Delri dipimpin oleh Dirjen PEN didampingi oleh
Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Ditjen PEN, Koordinator Fungsi Ekonomi
KBRI Tokyo, serta perwakilan dari Dit. KPE Kemendag, Dit. Pengembangan Promosi
BKPM, Dit. Mitra Wicara dan Antar Kawasan Kemenlu, Perutusan Tetap Republik
lndonesia untuk ASEAN, Atase Perdagangan RI di Tokyo, Indonesia Trade Promotion

Centre di Osaka dan lndonesia Investment Promotion Centre (ITPC) di Tokyo.
Agenda utama pertemuan adalah Election of the New Chair, Vice-Chair and Rapporteur,

Highlights of FY 2015 Activities; Approval of the Transfer of Incremental Portion of
the Obligatory Contributions of FY 2016, Approval of the Transfer Unappropriated
Balanced of FY 2014 to the Special Fund for FY 2016, Cinsideration and Approval
of Draft Annual work programs and Budget for FY2016, Amendment to the Staff
Regulations and Rules of the AJC, Revision of the table of salary scale back to the level
of FY 2012; dan Other Business.
Pertemuan Internal Para Delegasi ASEAN (ASEAN Caucus Meeting), 16 Maret 2016
Pertemuan ASEAN Caucus dipimpin oleh H.E. Ms. Chea Kimtha, Council Director
Kamboja dan dihadiri perwakilan dari seluruh ASEAN Member States (AMS). Pertemuan
ini bertujuan untuk membahas posisi bersama ASEAN menjelang pertemuan Tahunan
ke-35 Councit of AJC, khususnya terkait kegiatan baru AJC (centred-wide activities)
serta amandemen Staff Regulations and Rules of the AJC.
Pertemuan ke-35 Council of ASEAN-Japan Centre, 17 - 18 Maret 2016
Pertemuan dibuka oleh Alternate Council Director Brunei Darussalam selaku

Chairperson of AJC tahun 2015. Dalam sambutannya, Chairperson menyampaikan
apresiasinya serta mengharapkan agar AJC dapat terus berperan dalam meningkatkan
hubungan Jepang dan AMS, terutama pada hubungan perdagangan, investasi dan
pariwisata. Selain itu, juga menyampaikan harapannya kepada AJC untuk terus
mendukung ASEAN dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
dengan menekankan pembentukan masyarakat yang tangguh, people-centred
dan people-oriented untuk meningkatkan konektivitas dan pembangunan yang
berkelanjutan. Selanjutnya, pertemuan sepakat menetapkan H.E. Ms. Chea Kimtha
dari Kamboja sebagai Chair Mr. Kazuo Nashida (Jepang) dan Ms. Nus Nuzulia lshak
(lndonesia) sebagai Vice-Chair, serta Sekjen AJC sebagai Rapporteur pada pertemuan
Tahunan ke-35 Council Directors of the AJC.
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Highlights of FY 2015 Program Activities
Selama tahun 2015, AJC telah menyelenggarakan berbagai program utama berupa
seminar, misi dagang, peningkalan kapasitas sumber daya manusia, dan diseminasi
informasi. Selain itu, dalam rangka mendukung MEA, AJC juga telah meningkatkan
kerjasama dengan Sekretariat ASEAN dan memperluas promosi ke berbagai kota di
Jepang. Ketua Delri menyampaikan bahwa dengan adanya MEA maka peran AJC akan
semakin penting. Untuk itu diharapkan agar program-program AJC selanjutnya dapat
terus ditingkatkan. lndonesia juga menyampaikan bahwa pada bulan November
2015, Ketua Japan-lndonesia Parliamentary Friendship League, Mr. Toshiro Nikai,
telah memimpin kunjungan dari 1.000 delegasi Jepang sebagai bentuk dukungan atas
dikeluarkannya kebijakan bebas visa oleh pemerintah lndonesia. Terkait dengan hal
tersebut, Ketua Delri mengharapkan agar AJC dapat mendorong stakeholder Jepang
di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata untuk memanfaatkan kebijakan
pemerintah lndonesia dimaksud.
Kunjungan ke Mercedez Benz Fashion Week
Dalam

rangkaian kunjungan untuk menghadiri The 35th Annual Meeting of the

Council Directors of AJC, Dirjen PEN juga berkesempatan untuk menghadiri Mercedez
Benz Fashion Week yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2016 di Hikarie
Shibuya, Tokyo. Mercedez Benz Fashion Week merupakan bagian dari program

Indonesia Fashion Forward (IFF) yang diprakarsai oleh Jakarta Fashion Week (JFW)
bekerjasama dengan Japan Fashion Week Organization (JFWO) dan didukung oleh
Ditjen PEN Kementerian Perdagangan, KBRI Tokyo, Badan Ekonomi Kreatif dan
Dekranasda Propinsi DKI Jakarta.
Pada penyelenggaraan Mercedez Benz Fashion Week ditampilkan hasil karya 2
(dua) desainer muda lndonesia yaitu Norma Hauri dan By Velvet yang bertujuan
untuk mendorong daya saing karya-karya nasional ke ajang internasional. Selain
menampilkan karyanya dalam fashion show, para desainer juga berkesempatan untuk
mendapatkan pelatihan mengenai produksi, strategi pemasaran, budaya masyarakat
Jepang dan tren fashion, Jepang yang diberikan oleh desainer Jepang atas dukungan
HIDA (The Overseas Human Resources and lndustry Development Association).
Kunjungan Perusahaan
Selain itu, pada tanggal 18 Maret 2016, Dirjen PEN juga melakukan kunjungan
ke importir produk home interior/home decoration, Gallery Bali Paradise. Pada
kesempatan tersebut, President Gallery Bali Paradise, Mr. Seiji lgarashi, menyampaikan
bahwa ia mengawali usahanya dengan impor produk Katsuo-boshi (ikan asap) dari
lndonesia, dan sejak tahun 2008 mengalihkan usahanya dengan melakukan impor
produk Home interior antara lain patung Bali, lampu hias, mirror handwork, antique

furniture, teak furniture, bamboo furniture, wooden handicraft, wardrobe, batik
decoration/ cushion dan lain sebagainya.
Bali Paradise melakukan impor produk lndonesia secara rutin sebanyak 2-3 kontainer
per bulan dengan total penjualan per tahun sebesar Rp. 1 milliar. Mr. Seiji lgarashi
juga menyampaikan bahwa trend penjualan produknya meningkat setiap tahun
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seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan hotel yang berornamen Bali
dalam rangka menyambut Olimpiade 2020. Produk yang paling diminati adalah
patung-patung Bali berbahan dasar batu dan lampu hias.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen PEN menyampaikan apresiasi bahwa penataan
showroom Bali Paradise jauh lebih memikat dari pada showroom serupa yang ada
di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Dirjen PEN juga mengharapkan agar Bali
Paradise terus meningkatkan impornya dari lndonesia mengingat daya saing produk
lndonesia semakin meningkat dibanding produk sejenis dari negara lain.
Seminar Perdagangan

Dit. KPE melakukan pendampingan ke Bandung dengan menghadiri 2 (dua) seminar.

dan Investasi di

Seminar pertama adalah “Belgium-lndonesia Smart Cities Seminar- Knowledge &

Bandung Dalam

Experience Sharing Between lndonesia and Belgium” bertempat di Ruang Panorama,

Rangka Misi Dagang

Hotel Hilton Bandung. Sementara untuk seminar kedua yang diikuti adalah

Belgia ke Indonesia

“lnternational University-State-Business-DRIVE” bertempat di Aula Barat, lnstitut
Teknologi Bandung. Kedua seminar ini dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Maret 2016.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rangkaian kunjungan kerja Putri Astrid ke lndonesia
yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara yang diikuti sekitar
200 pelaku usaha Belgia.
Kegiatan seminar ini dibagi dalam dua sesi. Sesi 1 merupakan penyampaian informasi
mengenai rencana dan kondisi perkotaan dunia dan lndonesia secara umum dan
Belgia secara khususnya. Sementara sesi 2 merupakan diskusi panel dan presentasi
profil perusahaan dari Belgia. Narasumber dalam seminar ini adalah Bapak Ridwan
Kamil, Walikota Bandung, Mr. Ralph Moreau, Science and Technology Counselor for

Flanders lnvestment & Trade.
Seminar diawali dengan sambutan dari State Secretary of the Brussels-Capital Region
yang menyampaikan bahwa tantangan kota-kota ke depan adalah berpacu dengan
jumlah populasi manusia. Pada tahun 2050, diprediksi sekitar 7 miliar orang akan
tinggal di daerah perkotaan. Mengolah limbah, air dan pangan adalah tantangan.
Oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi tantangan itu.
Seminar Sesi I
Bapak Ridwan Kamil selaku narasumber pertama menyampaikan pandangan visinya
tentang smart city dan Bandung ke depan. Di Bandung, media sosial memegang
peranan penting bagi Ridwan Kamil dalam menyampaikan program-program dan
mendapat masukan dari masyarakat karena jumlah penduduk Bandung dengan
jumlah pemakai media sosial di Bandung adalah sama besarnya. Disampaikan pula
bahwa dalam memimpin, terdapat 3 visi Ridwan Kamil yaitu: inovasi, kolaborasi dan
desentralisasi. Dengan pertumbuhan ekonomi 7,69 % pada tahun lalu, Bandung
merupakan salah satu kota di lndonesia yang pertumbuhannya termasuk paling
tinggi. Dari pertumbuhan itu, 60% ditopang oleh UKM. Tidak terdapatnya sumber
daya alam dan mineral di Bandung membuat masyarakat mengandalkan kreativitas
dalam menunjang perekonomiannya. Oleh karena itu, berkaitan dengan smart city,
Bandung sedang membangun creative center dan innovative center. Pada kesempatan
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tersebut, Ridwan Kamil mempersilakan pelaku usaha Belgia yang memiliki cutting-

edge technology untuk mendukung kedua kegiatan tersebut.
Narasumber kedua, Mr. Ralph Moreau menyampaikan tentang smart city, smart

region, smart nation - how to think big, start small, but move fast. Disampaikan bahwa
setiap kota mempunyai definisi masing-masing akan smart city. Banyak cara untuk
mencapai smart city, namun langkah yang paling penting dalam membangun smart

city adalah smart energy, smart mobility, smarft building dan smart digital. Dalam
membangun itu semua, pada cetak biru pembangunan perlu dipertimbangkan untuk
memulai dari hal-hal yang kecil pada suatu daerah tertentu. Misalnya, bagaimana
membangun bangunan hijau di Bandung. Diharapkan apabila di Bandung sukses,
maka hal itu dapat ditiru oleh kota-kota lain di lndonesia.
Seminar Sesi II
Sesi II diawali dengan diskusi panel yang menghadirkan 3 (tiga) narasumber dari
bidang pemerintahan, akademisi dan swasta. Narasumber pertama merupakan wakil
dari bidang pemerintahan Bandung yang menyampaikan tentang roadmap Bandung.
Dalam mendukung smart city, Bandung telah membangun Bandung Control

Room, Lapor (suatu program online untuk warga Bandung dalam menyampaikan
aspirasinya), pemasangan wifi di titik-titik strategis, Bandung Technoplace dan

Bandung Community Center.
Sementara narasumber kedua merupakan wakil dari akademisi yang menyampaikan
cara memecahkan suatu permasalahan melalui smart city. Melalui smart city,
permasalahan dan pemecahan akan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam membangun smart city adalah bukan
hanya investasi kepada alat-alat pendukung, melainkan juga terhadap sumber daya
manusia seperti dengan memberikan pelatihan.
Narasumber ketiga merupakan wakil dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa
hal utama yang menjadi perhatian dalam membangun smart city adalah kendala
anggaran. Oleh karena itu, Belgia dan lndonesia dapat bekerjasama membangun

smart city di Bandung terlebih dahulu dan apabila sukses hal ini dapat dilakukan di
kota-kota lain lndonesia dengan menarik investasi dari pihak-pihak swasta. Kegiatan
terakhir dari seminar ini adalah presentasi profil dari 10 perusahaan Belgia yang
bergerak di dalam sektor smart city dan closing remarks dari Chief Executive Director

of Brussels Invest & Export, Ms. Benedicte Wilders.
Seminar International University-State-Business-Drive
Kegiatan seminar ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dari 3 (tiga) ahli di
bidang penelitian dan pengembangan, bisnis, dan sumber daya manusia. Narasumber
dalam seminar ini adalah Mr. Pascal Leroy dari University of Ghent, Sudarso dari
lnstitut Teknologi Bandung (ITB), dan Prof. Bambang dari ITB. Seminar diawali dengan
sambutan dari Rektor ITB yang menyampaikan tentang sejarah ITB dan bagaimana
perguruan tinggi dapat memberi sesuatu ke masyarakatnya. Terkait dengan bisnis,
ITB saat ini telah menjadi enterpreneural university dengan menjalin kerjasama
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dengan industri. Setelah sambutan dari Rektor ITB, Mr. Pascal Leroy memberikan
kata sambutan berikutnya yang berisi tentang kerjasama antara ITB, University of

Liege dan University of Ghent.
Pada diskusi panel, disampaikan bahwa untuk menjembatani gap antara research
dan inovasi, diperlukan adanya strategi inovasi. Strategi yang dimaksud dapat berupa

business development dan technology transfer dengan menghubungkan antara
universitas dengan pelaku usaha. Simbiosis mutualisme akan tercipta. Disampaikan
bahwa pihak universitas mengirimkan proposal penelitian yang kiranya dapat
menguntungkan perusahaan tertentu, dan kemudian perusahaan tersebut dapat
membiayai penelitian sekaligus sebagai salah satu bentuk investasi. Pada kesempatan
ini, para narasumber menyampaikan bahwa internasionalisasi suatu perguruan
tinggi adalah hal mutlak yang harus dilakukan mengingat percepatan pembangunan
dunia sehingga sebuah perguruan tinggi membutuhkan mitra di luar negeri dalam
melakukan penelitiannya. Strategi University of Ghent dalam melaksanakan program
ini adalah dengan mendirikan kantor internasional di tiap fakultasnya. Setelah diskusi
panel, acara ditutup dengan kata penutup dari Putri Astrid dan penandatanganan
MoU antara Universitas Ghent & ITB, Universitas Liege & ITB and Universitas LiegeProgenus-Kopi Luwak & SBMITB.
Courtesy

Courtesy Call Pemerintah Provinsi Yunnan kepada Dirjen PEN pada tanggal 23 Maret

Call Delegasi

2016 bertempat di Ruang rapat lantai 4, Gedung Utama, Kemendag. Pada kunjungan

Pemerintah

ke Ditjen PEN, kunjungan diterima oleh Dirjen PEN dan didampingi Sekretaris Ditjen

Provinsi Yunan,

PEN, Direktur Promosi dan Citra serta Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor.

Tiongkok

Delegasi Pemerintah Provinsi Yunnan dipimpin oleh Mr. Zhang Zulin, selaku Vice

Governor of Yunnan Province dan didampingi oleh Mr. Pu Jianhui selaku Deputy
Secretary General, The People Government of Yunnan dan Mr. Zhang Yuming, selaku
Director General of Department of Agriculture of Yunnan, Mr. Li Qilin, selaku Director
General of Yunnan lnternational Expositions Bureau, Mr. Li Hui selaku Deputy
Director General, Foreign Affairs Office of Yunnan Province dan Mrs. Zheng Ping,
selaku Deputy Director General, Yunnan InternationaI Expositions Bureau.
Tujuan pertemuan adalah untuk mempromosikan kegiatan pameran the 4th China-

South Asia Expo dan the 24th Kunming lmport and Export Fair Yang akan dilaksanakan
pada tanggal 12-17 Juni 2016 di Kunming sekaligus meningkatkan hubungan
perdagangan antara lndonesia dan Provinsi Yunnan.
Pertemuan diawali dengan penyampaian apresiasi dari Dirjen PEN atas kunjungan
delegasi Pemerintah Provinsi Yunnan ke Kementerian Perdagangan. Bagi lndonesia,
Tiongkok merupakan mitra dagang yang sangat penting dengan total perdagangan
kedua negara pada tahun 2015 telah mencapai USD 44,45 miliar.
Dirjen PEN menyampaikan Tiongkok juga merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 terbesar lndonesia. Pada bulan Januari 2016, produk non-migas lndonesia
yang diekspor ke Tiongkok adalah minyak kelapa sawit, batu bara lignit, bubur
kertas kimia dan batu bara bituminous. Selama periode tahun 2010 sampai 2015,
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tren perdagangan kedua menunjukkan tren negatif sebesar 2,45%. Untuk itu melalui
pertemuan ini diharapkan delegasi Pemerintah Provinsi Yunnan dapat menyampaikan
ide-ide untuk meningkatkan perdagangan lndonesia ke Tiongkok. Disampaikan
pula bahwa lndonesia selalu

berkomitmen

untuk

meningkatkan hubungan

perdagangan yang lebih komprehensif dengan Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan
komitmen lndonesia untuk berpartisipasi dalam pameran-pameran lnternasional
yang diselenggarakan pemerintah Tiongkok. Sebagai informasi, pada tahun 2016,
lndonesia berpartisipasi dalam 6 (enam) pameran yaitu:
1.

Hongkong Toys and Games Fair (Toy Product) pada bulan Januari 2016;

2.

Hongkong lnternational Jewelry Show 2016 (Jewelry) pada bulan Maret 2015;

3.

Hongkong Gift & Premium Fair 2015 (Handicraft) pada bulan April 2016;

4.

China-lmport Expo 2016 (Consumer Goods dan Metal Working) pada bulan Mei
2016 di Kunshan;

5.

China-ASEAN Expo 2016 (Multi products) pada bulan September 2016 di Nanning;

6.

Canton Fair (Electronic dan Building Material Products) pada bulan Oktober di
Guangzhou.

Pada penyelenggaraan pameran 4th China-South Asia Expo dan 24th Kunming lmport

and Export Fair, diharapkan Pemerintah Provinsi Yunnan juga dapat memberikan
fasilitas yang sama seperti tahun lalu. Tahun ini, lndonesia akan menyelenggarakan
pameran terbesar yaitu Trade Expo lndonesia (TEI) ke-31 yang akan diselenggarakan
pada tanggal 12-16 Oktober 2016. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Yunnan
dapat mendorong pelaku usaha Provinsi Yunnan untuk hadir dan berpartisipasi
dalam Trade Expo lndonesia. Untuk keikutsertaan pelaku usaha asing dalam TEI,
Ditjen PEN akan memberikan akomodasi gratis bagi 10 pengusaha dari Tiongkok.
Wakil Gubernur Provinsi Yunnan menyampaikan bahwa hingga saat ini hubungan
perdagangan antara lndonesia dan Tiongkok kurang memuaskan sehingga
Pemerintah Provinsi Yunnan ingin mendorong ekspor produk lndonesia ke Yunnan
dan seluruh Tiongkok. Untuk itu dalam pertemuan ini, pemerintah Provinsi Yunnan
ingin mempromosikan Pameran China-South Asia Expo dan Kunming Fair yang akan
dilaksanakan tanggal 12-17 Juni 2016 di Kunming. Pameran China-South Asia Expo
dan Kunming lmport and Export Fair adalah salah satu kegiatan dibawah payung
program One Belt and One Road. Pameran ini akan diikuti oleh peserta dari berbagai
negara dan diharapkan lndonesia dapat berpartisipasi dalam pameran tersebut
sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produk lndonesia dan citra lndonesia.
Terkait dengan peningkatan di bidang investasi, iklim investasi di Provinsi Yunnan
sangat terbuka, sehingga diharapkan semakin banyak perusahaan lndonesia
meningkatkan investasinya di Provinsi Yunnan. Sebagai informasi, salah satu
perusahaan lndonesia yang telah berinvestasi di Provinsi Yunnan adalah PT. Indopoly
Swakarsa Industry. Tbk, yang memproduksi produk flexible packaging berkualitas
premium dan telah membuka dua lini produksi di Tiongkok yaitu di Kunming,
Provinsi Yunnan dan di Suzhou, Provinsi Jiangsu. Yunnan lnternational Exhibition
merupakan program di bawah naungan Secretariat of China South Asia Exposition.
Pada pameran tersebut, sebanyak 75 negara dan 30 provinsi domestik Tiongkok dan
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terdapat sekitar 3179 perusahaan turut berpartisipasi. Total transaksi yang dihasilkan
pada pameran tersebut adalah sebesar USD 700 miliar. Pada pameran tersebut,
lndonesia mendapatkan kesempatan untuk menampilkan produk-produknya pada
ASEAN paviliun yang berlokasi di tempat strategis, bahkan peserta dari provinsi lain
di Tiongkok tidak dapat menggunakannya. Selanjutnya, Wakil Gubernur Provinsi
Yunnan menyampaikan akan mengirimkan undangan resmi dan informasi terkait
pameran tersebut.
Evaluasi

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan the Center of Promotion of

Kerjasama

lmport from Developing Countries (CBI) of the Netherlands, pada tanggal 24 Maret

Pengembangan

2016 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kerjasama dan Pembahasan

Ekspor antara

Kegiatan Aktivasi untuk Tahun 2016. Rapat dipimpin oleh Direktur KPE cq. Kasubdit

Ditjen PEN dan

Amerika dan Eropa dan dihadiri oleh local expert CBI untuk sektor Food lngredients
CBI Belanda serta lbu Dika Rinakuki; local expert CBI urtuk sektor Home Decor, lbu Liera Mahalli, dan
Pembahasan
perwakilan unit-unit di lingkungan Ditjen PEN. Tujuan rapat adalah untuk melakukan
Kegiatan Aktivasi evaluasi kerjasama yang telah dilaksanakan sejak November 2013 sampai dengan
untuk Tahun
akhir tahun 2015, membahas kegiatan aktivasi kerjasama untuk tahun 2016, dan
2016
mendiskusikan program/kegiatan lain yang dibutuhkan Ditjen PEN untuk dapat
dilaksanakan.
Kerjasama Ditjen PEN dan CBI di bidang Pengembangan Ekspor ditandatangani pada
tanggal 21 November 2013 di Jakarta dan berlaku selama 4 tahun sampai dengan
2017. Kerjasama ini mencakup 2 (dua) sektor, yaitu Food lngredients dan Home Decor.
Kementerian Perdagangan merupakan mitra tunggal CBI di lndonesia dalam program
pengembangan sektor Food lngredients; sedangkan mitra CBI untuk pengembangan
sektor Home Decor adalah Kemendag dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
A. Food lngredients

Export Coaching Program for Food lngredients (ECP FI) memasuki tahun kedua pada
tahun 2015 dan peserta saat ini berjumlah 12 perusahaan (dari jumlah sebelumnya
14 perusahaan). Adapun perusahaan yang masih aktif dalam ECP Fl adalah:
1.

PT Gunung Hijau Masarang (arenga palm sugar) di Tomohon, Sulawesi Utara;

2.

PT Profil Mitra Abadi (coconut palm sugar) di Purwokerto, Jawa Tengah;

3.

Aliet Green (organic coconut palm sugar) di Yogyakarta, DIY

4.

PT. Yuasa Berkah Makmur (carica papaya in sugar) di Wonosobo, Jawa Tengah;

5.

PT. Visi Karya Agritama (Cocoa) di Makassar, Sulawesi Selatan;

6.

PODA Cooperative (Sidikalang Coffee) di Sumatra Utara;

7.

CV. Ateutamount (Gayo Coffee) di NAD;

8.

CV. Gayo Mandiri (Coffee) di Takengon, NAD;

9.

Koperasi Mitra (Malabor Coffee) di Bandung, Jawa Barat;

10. PT. Essaroma Indonesia (essential oils) di Jakarta, DKI Jakarta;
11. PT. Mitra Kerinci (green and white tea) di Solok Selatan, Sumatera Barat;
12. PT. Latransa Citra (spices) di Jakarta, DKI Jakarta;
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Adapun kegiatan aktivasi yang telah dilakukan sejak tahun 2013 – 2015 adalah
sebagai berikut:
•

Bagi perusahaan peserta ECP FI:
1.

Workshop on Market Access Requirement pada tanggal 18 - 19 November
2013 di Kemenperin;

2.

Workshop on Audit pada tanggal 8 Maret 2014 di Kemenperin;

3.

Workshop on Export Marketing Plan (EMP) pada tanggal 24 - 27 Juni 2014 di

4.

Export Marketing Plan (EMP) Preparation Coaching pada Juli -Oktober 2014;

Kemenperin;
5.

EXPRO Seminar di Paris dan Jerman tanggal 19 - 25 Oktober 2014;

6.

Export Marketing Plan (EMP) lmplementation Coaching pada Oktober Desember 2014;

7.

Export Marketing Plan (EMP) Strategic Conference pada tanggal 26 November
2014;

8.

Export Marketing Plan (EMP) Improvement Coaching pada bulan Februari,
Agustus, dan September 2015;

9.

Technical Assistance Mission (TAM) 1 pada Maret 2015;

10. Workshop on Supply Chain Management tanggal 16 -17 April 2015 di
Kemendag;
11. Technical Assistance Mission (TAM) 2 perusahaan teh, kopi, coklat pada
bulan Agustus-September 2015;
12. HACCP Training pada tanggal 4 - 6 Agustus 2015 di Kemenperin;
13. Market Entry - Keikutsertaan pada pameran ANUGA Jerman pada tanggal 10
- 14 Oktober 2015;
14. Technical Assistance Mission (TAM) 2 untuk perusahaan non teh, kopi, coklat
pada bulan Oktober - November 2015;
15. Market Entry - Keikutsertaan pada pameran FIE Paris pada tanggal 1 - 3
Desember 2015;
16. Company Export Survey pada bulan Februari dan Maret 2016;
17. Market Entry - Keikutsertaan pada pameran BIOFACH Jerman pada tanggal
10 - 13 Februari 2016.
•

Bagi pegawai Ditjen PEN dan kementerian/lembaga/asosiasi terkait:
1.

Workshop on Market Access Requirement pada tanggal 18 - 19 November
2013 di Kemenperin;

2.

Workshop on Audit pada tanggal 8 Maret 2014 di Kemenperin;

3.

Companies Audit pada bulan Maret 2014;

4.

Penyusunan Sector Export Marketing Plan (SEMP) on Specialty Coffee pada
bulan Maret - Oktober 2014

5.

Workshop on Export Marketing Plan pada tanggal 24 - 26 Juni 2014 di
Kemenperin;

6.

EXPRO Seminar di Paris dan Jerman pada tanggal 19 - 25 Oktober 2014;

7.

Sector Export Marketing Plan (SEMP) Strategic Conference di Kemenperin

8.

Technical Assistance Mission (TAM) 1 pada bulan Maret 2015;

pada tanggal 26 November 2014;
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9.

Workshop on Supply Chain Management pada tanggal 16 - 17 April 2015 di
Kemendag;

10. SEMP Strategic Conference pada tanggal 26 Mei 2015 di Kemendag;
11. Penyusunan Sector Export Marketing Plan (SEMP) on Specialty Coffee pada
bulan Mei - November 2015;
12. Technical Assistance Mission (TAM) untuk perusahaan teh, kopi, coklat pada
bulan Agustus - September 2015;
13. Training on Coaching Specialty Coffee Companies for the European Market:

Trends, Market Access, and Trade Fair Participation pada tanggal 4 September
2015 di Kemendag;
14. Technical Assistance Mission (TAM) 2 untuk perusahaan non teh, kopi, coklat
pada bulan Oktober -November 2015.
B.

Home Decor

Export Coaching Program for Home Decor (ECP HD) juga akan memasuki tahun
kedua pada tahun 2016 dan peserta saat ini berjumlah 11 perusahaan (dari jumlah
sebelumnya 12 perusahaan). Adapun daftar 11 perusahaan yang masih aktif dalam
ECP HD adalah sebagai berikut:
1.

Allegra, Bali (unique mosaic decorated furniture and interior decoration products);

2.

Aura Living, Jepara (retro-classical, chic, and modern furniture);

3.

Celia, Palembang (handmade wooden carpet, hand-woven natural fiber carpet);

4.

Decorus, Temanggung (dining table, coffee table, console, bookcases, bedroom

suites, chairs);
5.

Dekor Asia, DIY (home decor and hauseware from recycled wood and bomboo);

6.

Global Kriya, Bandung (perfume box, jewelry box, al-quran box, gift items, candle

stand, lamps);
7.

Kirana Mas Homes, DIY (wooden items and bosketry from natural & hand-woven

materials);
8.

Tashinda Putra Prima, DIY (furniture, basketry and home decor from natural

materials)
9.

Torang Raja, Bali (unique lightning and functional furniture);

10. Yudhistira, Solo (living, dining and outdoor furniture, bed, lighting, and decor);
11. Wood and Soul, Bali (handmade wooden kitchenware, home living and accessories).
Adapun kegiatan yang sudah dilakukan bagi perusahaan peserta ECP HD dan pegawai
Ditjen PEN/kementerian/lembaga/asosiasi terkait:
1.

Penyusunan Sector Export Marketing Plan (SEMP) on Home Decor pada bulan Mei
- Agustus 2014

2.

Coaching perusahaan peserta ECP HD untuk kegiatan EXPRO pada bulan Juni Agustus 2014;

3.

EXPRO Seminar di Belanda dan Paris pada bulan September 2014;

4.

Technical Assistance Mission (TAM) pada bulan Oktober 2014 - Januari 2015;

5.

Keikutsertaan 4 (empat) perusahaan ECPHD pada AMBIENTE Jerman pada tanggal
13 - 16 Februari 2015;
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6.

Workshop on Range and Development untuk perusahaan pada tanggal 6 - 7
Maret 2015 di DIY;

7.

Distant Coaching (skype) dengan perusahaan ECP HD dalam evaluasi hasil
AMBIENTE dan persiapan pameran Maison d’Objet pada bulan April - Agustus
2015;

8.

Keikutsertaan 7 (tujuh) perusahaan ECP HD pada Maison d’Objet Paris pada
tanggal 4 - 8 September 2015;

9.

Distant Coaching (skype) dengan perusahaan ECP HO dalam evaluasi hasil
pameran Maison d’Objet pada bulan September - November 2015;

10. Workhop on lntroduction to Fair Trade Certification pada tanggal 12-13 Oktober
2015 di Kemendag;
11. Speaker pada Trade Expo lndonesia pada bulan Oktober 2015;
12. Technical Assistance Mission (TAM) dalam rangka AMBIENTE untuk Februari
2016 dan persiapan pameran Maison d’Objet tahun 2016 pada bulan September
- November 2016;
13. Speaker pada workshop “Your Image in the EU Market”, pada tanggal 18 November
2015 di Jepara;
14. Workshop on Range and Development untuk perusahaan pada tanggal 20-21
November 2015 di DIY;
15. Keikutsertaan 4 (empat) perusahaan ECP HD pada Maison d’Objet di Paris pada
tanggal 22 - 26 Januari 2016;
16. Keikutsertaan 4 (empat) perusahaan ECP HD pada AMBIENTE Jerman pada tanggal
12 - 16 Februari 2016;
17. Distant coaching (skype) dengan perusahaan ECP HD pada bulan Februari-Maret
2016.
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1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia
1.3.1.

Kegiatan Dalam Negeri

Penerimaan

Kegiatan Misi Pembelian Buyer dari Korea Selatan dilaksanakan pada tanggal 2

Buying Mission

Maret 2016, di Kementerian Perdagangan dan dilanjutkan dengan kunjungan ke

dari Korea

perusahaan/perkebunan kopi di Medan, Sumatera Utara. Indonesia merupakan

Selatan dan

produsen ke-4 kopi terbesar di dunia pada 2014 dengan perkiraan produksi mencapai

Pendampingan

622 ribu metrik ton per tahun. Pada 2015, nilai ekspor kopi Indonesia ke dunia

Buyer ke Medan,

tercatat USD 1,19 miliar atau meningkat 15,21% jika dibanding periode yang sama

Sumatera Utara.

pada 2014. Dari nilai tersebut, Korea Selatan merupakan negara tujuan ekspor kopi
Indonesia ke-22 dengan nilai USD 10,81 juta (pangsa pasar 0.90%). Misi pembelian
dari Korea Selatan merupakan misi pembelian yang pertama dilaksanakan pada 2016
dan menghasilkan perjanjian kerja sama (MoU) sekitar USD 1 juta (USD 300.000 –
350.000/pertahun ) untuk kopi Arabika. Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu tiga
tahun, terhitung mulai Maret 2016 s/d Maret 2019.
Hadir pada kegiatan tersebut antara lain manajemen dari PT. Santama Arta Nami yaitu
Dewan Direksi serta Mr. Kim Young Uk, CEO Sun Woo (New Media Corp), buyer Korea
Selatan. Dalam sambutannya, perwakilan dari Kemendag menyampaikan ucapan
selamat dan terima kasih kepada kedua pihak yang berkomitmen membangun
kerjasama pembelian produk PT. Santama dan berharap hubungan dagang kedua
pihak akan terus berlangsung.
Kemendag dan ITPC Busan yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut berharap
kerjasama dengan importirnya akan terus berlangsung berkesinambungan. Pada
kesempatannya, CEO Sun Woo menyampaikan ucapan yang sama seraya menyatakan
merasa senang berhubungan dagang dengan PT. Santama dan berharap dapat
terus melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Acara kemudian
dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman kedua belah pihak.
Kunjungan Perusahaan
Kunjungan ke PT. Santama Arta Nami dilaksanakan pada tanggal 4 -5 Maret 2016
di Medan, Sumatera Utara. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat perkebunan,

warehouse dan proses pengolahan kopi. Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan
ke salah satu distrik perkebunan kopi di Kabupaten Simalungun, serta melakukan

coffee cultivate study. Peninjauan perkebunan didampingi oleh Kepala Dinas
Perkebunan Kabupaten Simalungun dan beberapa anggota kelompok tani yang
tergabung di bawah naungan PT. Santama. Dalam kunjungan tersebut, importir
berkesempatan melihat produksi kopi luwak di alam terbuka, dialog dengan anggota
kelompok tani yang memberi masukan, antara lain pembenahan infrastruktur
perkebunan, pengembangan area, serta peningkatan kerja sama dengan petani kopi
lokal. Sejak berdiri tahun 2004, PT. Santama telah memiliki 10 distrik perkebunan
melalui kerja sama dengan beberapa kelompok tani di berbagai daerah di Sumatera
Utara, Bengkulu dan Lampung. Hasil produksi kopi perusahaan ini sebanyak 80%
untuk pasar ekspor dan sisanya untuk pasar dalam negeri.
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Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional berpartisipasi pada pameran Jogja lnternational
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Partisipasi

Furniture & Craft lndonesia (JIFFINA) 2016 pada tanggal 13 - 16 Maret 2016 di Jogia

Pada Pameran

Expo Center (JEC). Pameran JIFFINA 2016 merupakan pameran furnitur dan kerajinan

Jogja

yang pertama kalinya digelar oleh konsorsium Forum Asmindo (Asosiasi Mebel dan

International

Kerajinan lndonesia) Jawa-Bali dengan tema ‘Green Living for Better Future’. JIFFINA

Furniture

2016 dibuka oleh Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X. Dalam sambutannya,

& Craft

Sultan berharap pameran tersebut ke depan bisa digelar sebagai sebuah event rutin

Indonesia

tahunan berskala internasional dan diharapkan pameran ini tidak hanya sebagai

(JIFFINA) 2016

showcase produk furniture tapi dapat dikembangkan menjadi industri furnitur masa
depan yang berbasis green living.
Pameran diikuti oleh 160 peserta pameran, serta dihadiri 1.300 pembeli/pengunjung
dari 36 negara (importers, agencies, wholesalers). Adapun program-program kegiatan
yang diadakan selama pameran, antara lain temu bisnis peluang pengembangan
pasar kerjasama Asmindo dan Dinas Perindagkop DI. Yogyakarta, coaching clinic dan
lain-lain.
Selama empat hari pameran, transaksi yang berhasil dibukukan di tempat (on the

spot) mencapai USD 15 juta. Sedangkan yang ditindaklanjuti (follow-up) melalui
kontrak satu tahun mencapai USD 60 juta, sehingga total transaksi selama pameran
mencapai USD 75 Juta.
Mengusung tema “Trade with Remarkable lndonesia”, Kemendag menempatkan
Paviliun Direktorat Jenderal PEN seluas 90 m2 di Hall A 12 yang menampilkan 8
perusahaan furnitur dan kerajinan lndonesia, antara lain furnitur dalam dan luar
ruang berbahan baku rotan, kayu dan batu alam. Selain itu juga menampilkan produk
aksesoris keperluan kamar mandi. Delapan perusahaan yang difasilitasi DJPEN pada
pameran JIFFINA 2015 yaitu :
1.

Aninda Furniture (indoor furniture)

2.

CV. Cipta Graha (recycle frame)

3.

CV. Solution Export (bathroom accessories, stone handicraft)

4.

UD Dita Kaligrafi (kaligrafi)

5.

Mona Living (stone wastafel, indoor furniture)

6.

I Hozz Studio Design (recycle wood furniture)

7.

Klasik International (recycle wood furniture, mirror), dan

8.

Isvhara natural Craft (rattan furniture).

Selama pameran berlangsung, tercatat potensial order untuk peserta Pavillion Ditjen
PEN senilai USD 20,900 dan transaksi retail sebesar Rp. 70,5 juta rupiah. Produk yang
paling diminati adalah aksesoris kamar mandi (toiletries) dari batu alam, furnitur dari
kayu bekas rumah, dan frame vintage dari kayu bekas kapal. Selama empat hari dari
pameran, paviliun Kemendag dikunjungi oleh lebih dari 250 pengunjung bisnis yang
kebanyakan berasal dari wilayah Eropa (Perancis, Spanyol, Belanda, Belgia), negara
ASEAN (Singapura, Malaysia), Taiwan, Amerika Serikat, Israel, India, New Zealand,
Australia serta pengunjung lokal asal Indonesia terutama dari DIY dan Jawa Tengah.
Pavilion Ditjen PEN juga dilengkapi dengan stand informasi kegiatan Ditjen PEN
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khususnya kegiatan promosi dan Trade Expo Indonesia ke-31 tahun 2016. Beberapa
pengunjung menanyakan prosedur menjadi binaan Ditjen PEN, kegiatan promosi
tahun 2016, dan alamat perwakilan di luar negeri untuk akses pasar produknya.
Sebagai sarana promosi Trade Expo Indonesia ke-31, iklan TEI ke-31 sebanyak 1
halaman ditampilkan dalam katalog/show directory JIFFINA 2016.
Penerimaan

Sebagai salah satu upaya memacu ekspor Indonesia ke Brasil, ITPC Sao Paolo

Buying Mission

memfasilitasi program Buying Mission antara CTM Representacao e Gestao Corporativa

dari Brazil

Ltda (CTM), Brasil dengan PT. Ramagloria Sakti Tekstil untuk pembelian produk Tekstil
Yarn. Penandatanganan Pembelian Textile Yarn antara CTM Representacao e Gestao
Corporativa Ltda, dengan PT. Ramagloria Sakti dan PT. Excellence Qualities Yarn
dengan nilai keseluruhan sebesar USD 1 juta, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal
23 Maret 2016. Pada kontrak tersebut, PT. Ramagloria Sakti Tekstil sepakat untuk
mensuplai produk yarn berupa 100 % Viscose Ring Spun Yarn, 65% Polyester 35%
Viscose Ring Spun Yarn, 100% Polyester Ring Spun Yarn kepada CTM Representacao
e Gestao Corporativa Ltda senilai total USD 500 ribu. Sementara itu, PT. Excellence
Qualities Yarn sepakat untuk mensuplai produk yarn berupa 100% Viscose Ring Spun
Yarn, 65% Polyester 35 % Viscose Ring Spun Yarn, 100% Polyester Ring Spun Yarn
kepada CTM Representacao e Gestao Corporativa Ltda senilai total USD 500 ribu.
CTM adalah perusahaan yang berlokasi di kota Blumenau, Santa Catarina State, Brasil
(sekitar 650 km Selatan Sao Paolo). Provinsi/State Santa Catarina merupakan sentra
utama industri fabrics, garmen, dan apparel Brasil. Pembelian ini merupakan salah
satu tindak lanjut dari prospek yang terjadi saat pameran Brazil International Apparel

Sourcing/Yarn & Fabric Fairs pada tanggal 27 – 29 Mei 2015 lalu.
1.3.2.
The 33rd

Kegiatan Luar Negeri

Pameran The 33rd Hongkong International Jewellery Fair 2016 dilaksanakan pada

Hongkong

tanggal 3-7 Maret 2016 di Hongkong Convention and Exhibition Centre, Hongkong.

Jewellery Fair

The 33rd Hongkong Jewellery Fair merupakan salah satu pameran perhiasan terbesar

2016

di dunia dimana setiap tahunnya selalu diikuti tidak kurang dari 2.000 peserta dari
43 negara dan sebanyak 40.000 buyer dari 140 negara selalu hadir dalam pameran
ini. Pada tahun ini, Ditjen PEN berpartisipasi pada pameran The 33rd Hongkong

Jewellery Fair 2016 untuk kedua kalinya, dimana DJPEN menempati Hall 5G dengan
luas lahan seluas 76 m² yang diisi oleh 8 (delapan) perusahaan antara lain VITE
(perhiasan perak), SSS Silver (perhiasan perak), Wira’s Silver (perhiasan perak), Idola
Prima (shell, stone, accessories), Darmawan Silver (perhiasan perak), Mahacandra
(perhiasan perak) dan Mannaqueen (perhiasan dari batu).
Pada pameran ini, Indonesia tergabung dalam Group Pavillion antara lain Hongkong,
India, Italia, Japan, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand, Turki dan Inggris. Pada tahun
ini, jumlah pengunjung yang datang ke Paviliun Indonesia mengalami penurunan jika
dibandingkan pelaksanaan tahun 2015. Tercatat jumlah visitor biasa dan calon buyer
yang datang sebanyak 1.050 orang pengunjung paviliun Indonesia.
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Dalam kesempatan ini perusahaan Indonesia mendapatkan kehormatan untuk
dilakukan wawancara oleh wartawan dari HKTDC dan UBN yaitu Mannaqueen.
Wawancara dilakukan di paviliun Indonesia dengan pertanyaan-pertanyaan umum
seputar pengalaman mengikuti pameran, produk yang ditampilkan dan apa yang
diharapkan oleh perusahaan tersebut dalam pameran ini.
Selama 5 (lima) hari kegiatan pameran diperoleh hasil transaksi kontrak dagang
potensial sebesar USD 1,5 juta dari 53 negara. Meskipun dari jumlah buyer yang
datang mengalami penurunan tetapi prospect order peserta mengalami peningkatan
sekitar 33,56% dari tahun 2015. Selain kontrak dagang, peserta dari Indonesia
mendapatkan transaksi retail sebesar USD 85 ribu. Adapun produk yang paling laku
dijual secara retail yaitu pendant, kalung perak dan gelang perak. Hal ini dikarenakan
perhiasan Indonesia khususnya perak berbeda dengan produk yang ditawarkan
negara lain. Selain desainnya yang unik, sederhana dan mempunyai nilai jual,
perhiasan Indonesia juga dianggap tidak terlalu mahal.
Pertemuan Senior Officials Meeting (SOM) China ASEAN Expo (CA Expo) Nanning

Pertemuan

dilaksanakan pada tanggal 15-17 Maret 2016 di Nanning, China dalam rangka

Senior Officials

persiapan pelaksanaan CA Expo. Kegiatan SOM ini merupakan rangkaian dari

Meeting (SOM)

persiapan CA Expo yang akan dilaksanakan tanggal 22-26 September 2016. Pada

China ASEAN

kegiatan ini, Sekretariat CA Expo mengundang semua peserta negara ASEAN

Expo (CA EXPO)

untuk menyampaikan usulan dan saran terhadap penyelenggaraan CA Expo tahun

Nanning,China

sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tahun 2016.
Pembukaan SOM dilaksanakan di Presidential Elegant Hotel Nanning dibuka oleh
Wakil Gubernur Provinsi Guangxi, China dihadiri oleh perwakilan dari semua negara
ASEAN termasuk Vietnam yang pada tahun 2016 menjadi Country of Honor. Pada
kesempatan tersebut, seluruh delegasi diajak melihat pembangunan gedung untuk

City of Charm dengan tujuan setiap negara dapat menentukan pilihan letak paviliun
yang lebih lanjutan dibahas dalam sidang SOM. Gedung tersebut juga direncanakan
akan digunakan untuk acara pembukaan CA Expo.
Dalam pertemuan SOM tersebut, masing-masing delegasi menyampaikan kertas
posisi termasuk Indonesia antara lain menyampaikan masukan dan usulan agar pihak
penyelenggara dapat mendatangkan buyer potensial dari beberapa negara dan dapat
menyelenggarakan kegiatan one on one Business Matching lebih banyak.
Pada tahun ini Sekretariat CA Expo akan menyediakan paviliun untuk memamerkan
ASEAN Industrial Park dengan tujuan untuk mempromosikan kawasan industri,
koridor ekonomi, dan kawasan pengembangan di negara masing-masing, serta
mengharapkan setiap negara ASEAN dapat mengisi ruang pamer tersebut. Selain itu
untuk meningkatkan kerjasama dan promosi investasi di negara ASEAN dan China
akan dilakukan juga CA Expo Roundtable Meeting on Investment Coorporation
and Promotion Conference on ASEAN Industrial Park. Dalam mendukung kegiatan
tersebut, pihak RRT akan melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN untuk
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mengajak dan mempresentasikan rencana kegiatan tersebut dan direncanakan
Indonesia menjadi salah satu negara yang akan dikunjungi. Dalam rangkaian kegiatan
tersebut, Sekretariat CA Expo mengusulkan untuk membuat data base tentang
kawasan industri dari setiap negara di ASEAN dan Tiongkok dan mengharapkan
agar setiap negara melalui contact person bidang investasi dapat menyampaikan
informasi tentang industri dan kawasan ekonomi ke Sekretariat CA Expo.
Dalam penentuan lokasi paviliun City of Charm, kesempatan bersama pemilihan lokasi
diberikan kepada Vietnam sebagai Country of Honor dan Indonesia mendapatkan
kesempatan kedua. Pada kesempatan tersebut, Indonesia menjatuhkan pilihan pada
paviliun nomor 4 dengan mempertimbangkan letaknya yang strategis di antara dua
pintu masuk ke area paviliun City of Charm dan berdekatan dengan ruang pertemuan
maupun ruangan untuk seminar-seminar. Untuk ruang pameran Indonesia, pada SOM
bulan September 2015, Indonesia sudah memilih hall nomor 14 dengan luas 2.910
sqm, namun memperhatikan luas dan anggaran yang tersedia, pada pertemuan SOM
tersebut kami menyampaikan agar Indonesia pada tahun 2016 tetap ditempatkan
pada hall nomor 15 dengan luas 2.160 sqm.

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 Maret 2016, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)
Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada bulan
Maret 2016 berjumlah 56 (lima puluh enam) permintaan melalui CSC, diantaranya
permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 15 (lima belas)
permintaan, berdasarkan pengiriman email CSC maupun brafaks berjumlah 41
(empat puluh satu) permintaan. Di antara email/brafaks tersebut, sebanyak 19
(sembilan belas) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 22 (dua
puluh dua) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan
dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 8 (delapan)
negara, yaitu Singapura, Mesir, Amerika, Australia, India, Vietnam, Argentina,
Tiongkok.
Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk mendapatkan kontak dengan
produsen/eksportir Indonesia dalam rangka mengimpor produk-produk dari
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Indonesia. Adapun produk-produk dan informasi yang diminati oleh calon pembeli
dari mancanegara adalah agricultural product, accessories, coffee, electric &

electronic products, fishery, furniture, gum & resin, glassware, household,
machinery, metal products, tableware, yarn, textile & textile products.
Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri berasal dari kalangan eksportir
Indonesia yang membutuhkan informasi importir/buyer luar negeri dalam rangka
mempromosikan produk dan juga melakukan konsultasi bisnis, di samping itu
juga telah diberikan informasi mengenai cara menjadi anggota Membership

Service di CSC.
2. Pengunjung Customer Service Centre (CSC)
Jumlah pengunjung CSC pada bulan Maret 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 Maret
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 Maret 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer
(PTD) sebanyak 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.

1.5.

Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Untuk tahun anggaran 2016, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia

Penyelenggara

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

Program

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

Pelatihan

orang yang terbagi pelaksanaannya di pusat (Jakarta) sebanyak 44 (empat puluh
empat) angkatan dan di daerah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan). Selama Bulan
Maret 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 14 (empat belas) angkatan pelatihan, di
mana 4 (empat) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta, sedangkan sisanya
dilaksanakan di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 397 orang dengan
rincian sebagai berikut:
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a.

“Prosedur Impor” (Jakarta, 1 - 4 Maret 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 29 orang
peserta.

b.

“Desain Kompon Barang Jadi Karet [Speciality Rubber]” (Jakarta, 14 - 18 Maret
2016). Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang peserta.

c.

“Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 15 - 23 Maret 2016). Pelatihan
ini diikuti oleh 20 orang peserta.

d.

“Prosedur Ekspor” (Jakarta, 22 - 24 Maret 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 18
orang peserta.

e.

“Training of Exporters [TOX] Lanjutan” (Semarang, 2 - 3 Maret 2016). Pelatihan ini
berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan KADIN Provinsi Jawa Tengah dan
diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha yang berdomisili
di Provinsi Jawa Tengah.

f.

“Strategi Pemasaran Ekspor” (Pekalongan, 14 - 16 Maret 2016). Pelatihan ini
berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindagkop dan UMKM Kota
Pekalongan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM
yang berdomisili di Kota Pekalongan.

g.

“Strategi Pemasaran Produk Agribisnis untuk Ekspor” (Kuningan, 14 - 16 Maret
2016). Pelatihan ini berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag
Kabupaten Kuningan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para
pelaku UKM yang berdomisili di Kabupaten Kuningan.

h.

“Prosedur Impor Plus Simulasi” (Surakarta, 15 - 17 Maret 2016). Pelatihan ini
berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Negeri Sebelas
Maret (UNS) Surakarta dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para
mahasiswa/i di Prodi Perdagangan Internasional (D3) UNS Surakarta.

i.

“Prosedur Ekspor” (Soreang, 15 - 17 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung
atas kerjasama antara PPEI dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bandung dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri
atas para pelaku UKM yang berdomisili di Kabupaten Bandung.

j.

“Prosedur Impor Plus Simulasi” (Surakarta, 22 - 24 Maret 2016). Pelatihan ini
berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Negeri Sebelas
Maret (UNS) Surakarta dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para
mahasiswa/i di Prodi Perdagangan Internasional (D3) UNS Surakarta.

k.

“Workshop Training of Exporters (TOX)” (Surabaya, 22 Maret 2016). Kegiatan
ini berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan Pendidikan Pelatihan dan
Promosi Ekspor (P3E) Surabaya dan diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri
atas para pelaku usaha yang berdomisili di Provinsi Jawa Timur.

l.

“Strategi Penetrasi Pasar Ekspor ke ASEAN” (Surabaya, 29 - 31 Maret 2016).
Pelatihan ini berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan P3E Surabaya dan
diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha yang berdomisili
di Provinsi Jawa Timur.

m. “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Semarang, 29 - 31 Maret 2016). Pelatihan ini
berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan KADIN Provinsi Jawa Tengah dan
diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha yang berdomisili
di Provinsi Jawa Tengah.
n.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Nunukan, 29 - 31 Maret 2016). Pelatihan ini
berlangsung atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi Kalimantan
Utara dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM yang
berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara.
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Promosi dan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPPEI 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 Maret 2016 antara lain:
a.

Pada tanggal 2 Maret 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan pertemuan dengan
perwakilan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta guna membahas
rencana pengembangan bentuk kerjasama antara PPEI dengan UNS Surakarta.
Selain itu disepakati pula bahwa pada bulan Maret 2016 akan dilaksanakan
pelatihan “Prosedur Impor Plus Simulasi” sebanyak dua angkatan bagi para
mahasiswa/i Prodi Perdagangan Internasional (D3) UNS Surakarta.

b.

Pada tanggal 2 - 4 Maret 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan
kunjungan kerja ke Disperindag. Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
dalam rangka kegiatan perluasan jaringan kerjasama pelatihan dengan mitra
dalam negeri. Dalam kunjungan tersebut disepakati secara lisan bahwa kedua
belah pihak akan melakukan kerjasama pelatihan pada tahun anggaran 2017.

c.

Pada tanggal 10 Maret 2016 Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan kerja
perwakilan Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor (BP3ED) Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan ini dibahas mengenai persiapan
pelaksanaan kerjasama Coaching Program yang akan dimulai tahun ini.

d.

Pada tanggal 15 Maret 2016 Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan kerja
perwakilan Disperindag Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam
kunjungan ini dibahas mengenai rencana kerjasama pelatihan di antara kedua
pihak yang akan dilaksanakan menggunakan dana dekonsentrasi dengan pola
subsidi.

e.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan kerja
perwakilan Disperindag Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kunjungan ini dibahas
mengenai rencana kerjasama pelatihan di antara kedua pihak.

f.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan kerja
perwakilan Kementerian Perindustrian RI. Dalam kunjungan ini dibahas mengenai
rencana kerjasama pelatihan di antara kedua pihak.

g.

Pada tanggal 17 Maret 2016, Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan kerja
perwakilan Disperindag Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kunjungan ini dibahas
mengenai rencana kerjasama pelatihan di antara kedua pihak yang akan
dilaksanakan dengan pola kontraktual.

h.

Pada tanggal 24 Maret 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri
rapat yang diselenggarakan oleh Ditjen. PEN guna membahas agenda kegiatan
kerjasama antara Ditjen. PEN dengan CBI Belanda pada tahun 2016, antara lain
meliputi kegiatan Sector Export Marketing Planning (SEMP) Technical Assistance
Mission (TAM) III untuk perusahaan dan business support organization (BSO).

i.

Pada tanggal 23 Maret 2016, perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan
kunjungan kerja ke Denpasar dalam rangka sosialisasi dan promosi kegiatan PPEI
dalam bentuk dialog interaktif yang disiarkan melalui stasiun radio Sonora Bali.
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Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor,

Pengembangan

selama bulan Maret 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan beberapa kegiatan

Kurikulum dan

sebagai berikut:

Silabus

a.

Pada tanggal 8 Maret 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan kegiatan presentasi
calon fasilitator baru atas nama Sdr. Surono yang membawakan materi “Kalkulasi
Biaya Impor” dan Sdr. Henry Simangunsong yang membawakan materi “Marketing

Online (e-Marketing)”. Berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan bahwa kedua calon
fasilitator tersebut dapat mengajar untuk materi yang telah dipresentasikan.
b.

Pada tanggal 10 Maret 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan
standarisasi makalah untuk materi “Pengembangan/Adaptasi Produk Ekspor”.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa akan dilakukan penyempurnaan terhadap
makalah standar yang sudah ada sebelumnya.

c.

Pada tanggal 15 s.d. 17 Maret 2016, PPEI melaksanakan kegiatan Training

of Trainers (TOT) yang diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para
pengajar/fasilitator yang secara rutin menjadi fasilitator pada pelatihan-pelatihan
ekspor yang diselenggarakan oleh PPEI. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan kompetensi dari para fasilitator tersebut.
d.

Pada tanggal 29 Maret 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan kegiatan
presentasi calon fasilitator baru atas nama Sdr. Agus Triono (Ditjen Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan RI) yang membawakan materi “Klasifikasi dan
Tarif” dan Sdr. Bayu Edward (Universitas Bina Nusantara) yang membawakan
materi “Pengembangan Produk Rotan”. Berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan
bahwa kedua calon fasilitator tersebut dapat mengajar untuk materi yang telah
dipresentasikan.

a.

Pada tanggal 1 Maret 2016, Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi
untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan beberapa pelatihan yang telah
berlangsung, yaitu:

b.

1.

“Prosedur Ekspor” (Jakarta, 16 s.d. 18 Februari 2016);

2.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 16 s.d. 18 Februari 2016);

3.

“Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Jakarta, 16 s.d. 18 Februari 2016);

4.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Bandung, 16 s.d. 18 Februari 2016).

Pada tanggal 3 Maret 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
di Bandung guna membahas posisi PPEI sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan RI. Dalam pertemuan
tersebut disepakati bahwa saat ini PPEi masih berada di bawah naungan Ditjen.
PEN, namun PPEI diminta untuk mempersiapkan draft struktur organisasi PPEI
yang baru apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap struktur organisasi
Kementerian Perdagangan RI.

c.

Pada tanggal 11 s.d. 12 Maret 2016 seluruh pegawai PPEI mengikuti kegiatan

outbond yang diadakan oleh Ditjen. PEN. Kegiatan outbond ini berlangsung di
Hotel Jayakarta Anyer.
d.

Pada tanggal 21 Maret 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi
untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan beberapa pelatihan yang telah
berlangsung, yaitu:

Kegiatan Lain
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•

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Bogor, 16 s.d. 18 Februari 2016);

•

“Pengembangan Produk untuk Pasar Ekspor [Makanan Olahan]” (Gorontalo,
16 s.d. 18 Februari 2016);

•

“Akses dan Survei Pasar Ekspor Melalui Internet” (Jakarta, 23 s.d. 25 Februari
2016);

•

“Training of Exporters (TOX) Lanjutan” (Bandung, 24 s.d. 25 Februari 2016);

•

“Prosedur Impor” (Jakarta, 1 s.d. 4 Maret 2016);

•

“Training of Exporters (TOX) Lanjutan” (Semarang, 2 s.d. 3 Maret 2016).
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2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan
Pihak DPRD Tanjung Jabung menyampaikan permohonan kepada Ditjen PEN, untuk

Kunjungan Konsultasi

dapat membantu dalam pengembangan komoditas kopi terbesar tersebut agar lebih

dan Koordinasi DPRD

memiliki nilai tambah bagi seluruh anggota rantai pasok dan lebih diekspor dengan

Kabupaten Tanjung

baik di pasar global.

Jabung Barat Provinsi
Jambi

Minimnya pengunjung lokal pada pameran ini kemungkinan karena kurangnya

Partisipasi Pada

promosi oleh penyelenggara Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya umbul-umbul

Pameran Jogja

spanduk JIFFINA di tempat pameran dan di jalan-jalan protokoI Yogyakarta.

International
Furniture & Craft
Indonesia (JIFFINA)
2016

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian
Kunjungan Konsultasi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi

Kunjungan

Jambi

Konsultasi dan

Sebagai tindak lanjut permohonan perwakilan DPRD Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, Ditjen PEN menyatakan mendukung pengembangan komoditas

Koordinasi DPRD

Kopi Liberika Tungkal Komposit agar semakin memiliki nilai tambah, mengingat

Kabupaten Tanjung

kopi tersebut telah mendapat hak paten sertifikasi Geografis. Sebagai tahap awal,

Jabung Barat

pengembangan komoditas Kopi Liberika Tungkal Komposit dilakukan melalui

Provinsi Jambi

pengembangan merek (Rebranding) dan adaptasi produk. Selain itu, kami sampaikan
pula telah dilaksanakan kegiatan DDS di Provinsi jambi pada tanggal 14 – 16 Maret
2016 untuk produk tenun.
Berkenaan dengan kegiatan lainnya yang dapat disinergikan dengan daerah
adalah kegiatan pengembangan merek (rebranding). Namun untuk mendapatkan
manfaat yang lebih luas dan mencakup pelaku usaha yang lebih divergent dapat
diselenggarakan di Provinsi Jambi.
Keikutsertaan Ditjen PEN pada pameran JIFFINA tahun 2017 dapat dipertimbangkan

Partisipasi Pada

kembali. Ditjen PEN masih terus melakukan review baik terhadap peserta, produk,

Pameran Jogja

maupun hasil transaksi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kehadiran

International

kembali pada JIFFINA 2017.

Furniture & Craft
Indonesia (JIFFINA)
2016
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Bab III. PENUTUP

Selama bulan Maret 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatankegiatan antara lain berupa Diskusi Terbatas Analisis Produk Karet Prioritas untuk
Tujuan Ekspor, Partisipasi pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Diplomasi Ekonomi
Untuk Diplomat Muda, Partisipasi Ditjen PEN Kementerian Perdagangan pada
Adiwastra Nusantara 2016, Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan di Surabaya dan
Malang, Kunjungan Konsultasi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Provinsi Jambi, Kunjungan Kehormatan Delegasi Slovenia dan Penyelenggaraan

Bussines Meeting, Pertemuan Tahunan ke-35 Council of Asean Japan Centre (AJC),
Seminar Perdagangan dan Investasi di Bandung dalam Rangka Misi Dagang Belgia
ke Indonesia, Courtesy Call Delegasi Pemerintah Provinsi Yunnan, Tiongkok Kepada
Ditjen PEN, Evaluasi Kerjasama Pengembangan Ekspor antara Ditjen PEN dan CBI
Belanda, serta Pembahasan Kegiatan Aktivasi untuk Tahun 2016, Buying Mission dari
Korea Selatan dan Pendampingan Buyer ke Medan, Sumatera Utara, Partisipasi Pada
Pameran Jogja International Furniture & Craft Indonesia (JIFFINA) 2016, Penerimaan

Buying Mission dari Brazil, The 33rd Hongkong Jewellery Fair 2016, Pertemuan Senior
Officials Meeting (SOM) China ASEAN Expo (CA EXPO) Nanning, Tiongkok, pelayanan
informasi melalui Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan buyer melalui CSC, serta
peningkatan SDM melalui beberapa program diklat ekspor.
Dengan demikian, sepanjang bulan Maret 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 Maret
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.

DITJEN PEN

Laporan Bulanan Periode Maret 2016

Directorate General of National Export Development
Ministry of Trade of The Republic of Indonesia
Main Building 3rd, 4th, 13th, 14th Floor
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110
Indonesia
Phone: (62) 021 - 23528640
Fax: (62) 021 - 23528650
www.djpen.kemendag.go.id

