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KATA PENGANTAR
Pada laporan bulanan periode Mei 2016 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang telah
terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Business Matching
Produk Jewelry ITPC Osaka, Adaptasi Produk Specialty Coffee di Propinsi Jawa Barat,
Partisipasi pada Asian And Pacific Coconut Community (APCC) Session/Ministerial Meeting
ke – 52 Jakarta; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengembangan
Ekspor yaitu Aktivasi Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekspor bersama JETRO,
Pendampingan Kegiatan Technical Assistance Mission di Medan, Kunjungan Deputy

Minister For The Ministry Of Economic Affairs And Energy Of The Republic Of Germany
ke Kemendag, Courtesy Call Delegasi Indonesia – Thailand Chamber of Commerce
(INTCC), Rapat Koordinasi Inter Kementerian Dalam Rangka Persiapan Sidang Komisi
Bersama ke-1 RI-Kuwait 2016, Hasil Peundingan Indonesia - EFTA Comprehensive

Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) Putaran ke-10.
Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan
Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Partisipasi Ditjen PEN pada Pameran HUT
Dekranas ke-36, Sosialisasi Trade Expo Indonesia ke-31 dan Pameran Luar Negeri di
Bandung Jawa Barat, Partisipasi Pada Muslim Fashion Festival (MUFFEST), Pelaksanaan
Pameran Hongkong Gift & Premium Fair 2016, Pameran Cibus 2016, Pembukaan House

of Indonesia (HOI), Pameran China International Import Expo (CIIE) 2016, Pameran
National Restaurant Association (NRA) Show 2016, International Participant Meeting
(IPM) Dubai World Expo 2016, Persiapan Penyelenggaraan International Culture 2016;
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 Mei 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 kelima 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, Juni 2016
Plt. Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional

Tjahya Widayanti
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia, selama Bulan Mei 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 Mei 2016 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor
meliputi kegiatan antara lain: Business Matching Produk Jewelry ITPC Osaka, Adaptasi
Produk Specialty Coffee di Propinsi Jawa Barat, Partisipasi pada Asian And Pacific

Coconut Community (APCC) Session/Ministerial Meeting ke – 52 Jakarta.
Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama
Bulan Mei ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Aktivasi Kerja
Sama di Bidang Pengembangan Ekspor bersama JETRO, Pendampingan Kegiatan

Technical Assistance Mission di Medan, Kunjungan Deputy Minister For The Ministry
Of Economic Affairs And Energy Of The Republic Of Germany ke Kemendag, Courtesy
Call Delegasi Indonesia – Thailand Chamber of Commerce (INTCC), Rapat Koordinasi
Inter Kementerian Dalam Rangka Persiapan Sidang Komisi Bersama ke-1 RI-Kuwait
2016, Hasil Peundingan Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership

Agreement (IE-CEPA) Putaran ke-10.
Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia
pada bulan Mei ini telah dilakukan kegiatan meliputi: yaitu Partisipasi Ditjen PEN
pada Pameran HUT Dekranas ke-36, Sosialisasi Trade Expo Indonesia ke-31 dan
Pameran Luar Negeri di Bandung Jawa Barat, Partisipasi Pada Muslim Fashion Festival
(MUFFEST), Pelaksanaan Pameran Hongkong Gift & Premium Fair 2016, Pameran
Cibus 2016, Pembukaan House of Indonesia (HOI), Pameran China International

Import Expo (CIIE) 2016, Pameran National Restaurant Association (NRA) Show
2016, International Participant Meeting (IPM) Dubai World Expo 2016, Persiapan
Penyelenggaraan International Culture 2016.
Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui
kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi

inquiry, dimana pada bulan Mei ini telah diterima sebanyak 56 (lima puluh enam)
permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer Service

Center (CSC) sepanjang bulan Mei juga telah menerima kunjungan dari 23 (dua puluh
tiga) perusahaan dari luar negeri yang membutuhkan layanan berupa konsultasi
bisnis dan pertemuan bisnis.
Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Mei 2016 ini telah
dilakukan berbagai kegiatan pelatihan ekspor, penjajakan kerjasama dengan instansi
terkait dan koordinasi dalam pengembangan kurikulum dan silabus.
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Dalam bab permasalahan, isu dan tindak lanjut, dibahas mengenai kendala-kendala
yang dihadapi antara lain Adaptasi Produk Specialty Coffee di Propinsi Jawa Barat,
Aktivasi Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekspor bersama JETRO, Pendampingan
Kegiatan Technical Assistance Mission di Medan.
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BAB I. KINERJA
1.1.

Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor

Business Matching

Kegiatan business matching produk jewelry ini diselenggarakan untuk menanggapi

Produk Jewelry ITPC

permintaan yang diajukan oleh Butik Hide, yang merupakan salah satu butik ternama

Osaka

di Osaka yang telah menjalankan bisnisnya lebih dari 40 tahun. Mrs. Hide Ishida,

president director Butik Hide menyampaikan bahwa saat ini butik Hide telah memiliki
2 butik dimana 1 butik berlokasi di Hotel Rihga Royal Osaka dan 1 butik lainnya di
berlokasl di lnter Continental Hotel Osaka. Butik Hide berencana untuk membuka 1
butik baru sebagai butik ke 3 yang berlokasi di hotel bintang 5 lainnya dimana hotel
tersebut sedang dalam proses pembangunan dan akan selesai dalam waktu dekat.
ITPC Osaka telah diminta untuk dapat mengenalkan 2 desainer jewelry potensial
yang sudah memahami pasar Jepang, 2 (dua) desainer tersebut terdiri dari 1 desainer

Jewelry dengan karya-karya kombinasi jewelry dari batu dan 1 designer lainnya
dengan karya-karya jewelry dari pearl khususnya gold pearl/ sea pearl.
Pada tanggal 9 Mei 2016 ITPC Osaka telah memfasilitasi business matching dengan
Mrs. Hide Ishida diikuti oleh Reny Feby Jewelry untuk mewakili produk jewelry dari
batu dan Aulia Jewelry untuk mewakili produk jewelry pearl. Mrs. Hide Ishida sangat
kagum dengan karya-karya 2 desainer lndonesia tersebut dan telah mengambil 14
item karya Reny Feby Jewelry dan 7 item karya Aulia Jewerly dengan total transaksi
sebesar JPY 910.000 (Rp. 107 juta). Mrs. Hide lshida merasa bahwa produk yang
dibawa oleh 2 designer tersebut masih kurang banyak sehingga sebagai tindak
lanjut dari kegiatan business matching kali ini, beliau telah menjadwalkan untuk
berkunjung langsung ke Jakarta pada tanggal 30 Juli - 2 Agustus 2016 khusus untuk
mengunjungi workshop Reny Feby Jewelry dan Aulia Jewelry. Beliau juga sudah
mengajukan order tambahan yang bisa dibawa pada saat kunjungan beliau ke Jakarta
nanti antara lain; gold pearl necklace, gold pearl brooche dan stone brooche. Total
dari prospek order tersebut diperkirakan akan mencapai JPY 1,5 juta (± Rp 180
juta). Mrs. Hide Ishida juga telah meminta ITPC Osaka untuk dapat mengenalkan
1 designer jewelry profesional dengan karya-karya jewelry ethnic Indonesia untuk
dapat bertemu dengan beliau pada saat kunjungan ke Jakarta nanti.
Adaptasi Produk

Adaptasi Produk Specialty coffee di Propinsi Jawa Barat Indonesia memiliki potensi

Specialty coffee di

kopi yang sangat besar. Berdasarkan data dari lnternational Coffee Organization

Propinsi Jawa Barat

(ICO) per 31 Maret 2015, lndonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar
ke- 4 di dunia dengan nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar USD 1,2 Milyar. Trend
ekspor lndonesia selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,05%
dengan negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, ltalia, dan
Malaysia. Adapun ekspor kopi lndonesia sebagian besar (lebih dari 95%) merupakan

arabica wib or robusta oib, not roasted not decaffeinated (tidak digongseng dan
tidak dihilangkan kafeinnya). Disamping itu, berdasarkan data dari US Department of

Commerce, ekspor kopi lndonesia ke AS adalah sekitar USD 339 juta, dan lndonesia
berada pada peringkat ke-5, setelah Brazil, Colombia, Canada, dan Vietnam.
Indonesia memiliki banyak sentra penghasil kopi. Pulau Sumatera merupakan pulau
dengan produksi kopi terbesar di lndonesia dengan total produksi sekitar 71 persen
produksi kopi nasional, disusul oleh Pulau Jawa dengan total produksi sekitar 13
persen produksi nasional. Tiap daerah di lndonesia menghasilkan kopi yang berbeda
rasa dan cara pengolahannya. Oleh karena itu tiap daerah memiliki karakter, rasa,
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dan aroma kopi yang unik dan tidak dapat ditiru. Saat ini dunia perkopian telah
memulai babak baru yang mengutamakan kualitas, melalui specialty coffee, yaitu
sebutan umum untuk kopi “gourmet” atau “premium” yang memiliki Grade nilai 80
atau lebih dengan biji kopi terbaik dalam rasa mau pun bentuk. Hampir seluruh cafe
dan coffee shop di dunia kini menyajikan Specialty coffee. Saat ini ekspor specialty

coffee lndonesia juga semakin meningkat. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi
yang memiliki potensi specialty coffee yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk
memaksimalkan potensi kopi yang dimiliki lndonesia dan mengingat keberhasilan
lndonesia sebagai portrait country pada pameran Specialty coffee Association of

America (SCAA) di Atlanta, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
menyelenggarakan kegiatan adaptasi produk specialty coffee untuk memberikan
informasi dan pengetahuan bagi para pelaku specialty cofee untuk terus berupaya
menciptakan inovasi dan kreativitasnya dalam menjawab tantangan dan peluang
pasar internasional yang terbuka lebar sehingga dapat mengangkat citra lndonesia
sebagai negara penghasil kopi yang berdaya saing dan bernilai tambah (hilirisasi
produk/ diversifikasi produk).
Kegiatan adaptasi produk specialty coffee di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada
tanggal 10-13 Mei 2016, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari seminar adaptasi
produk dan kunjungan ke beberapa pelaku usaha specialty coffee.
1) Seminar Adaptasi Produk
a.

Seminar adaptasi produk specialty coffee yang diselenggarakan pada
tanggal 12 Mei 2016 bertempat di Hotel California, Bandung ini dibuka oleh
Direktur Pengembangan Produk Ekspor (P2E), bersama dengan Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Jawa Barat, Bapak
Ferry Sofyan Arif.

b.

Kegiatan yang sebagian besar dihadiri oleh para pelaku specialty coffee
yang telah ekspor ini menghadirkan pembicara dari Caswell’s Coffee, salah
satu pelopor specialty coffee di lndonesia, Saudara Mira Yudhawati. Beliau
menyampaikan pengetahuan mengenai pentingnya peningkatan kualitas biji
kopi, pentingnya dilakukan green grading dalam dunia perkopian, serta halhal yang perlu dilakukan untuk memasuki pasar kopi di luar negeri.

c.

Pada kesempatan tersebut para pelaku specialty coffee diajak untuk
mengembangkan produk-produk specialty coffee yang bernilai tambah,
tidak hanya dalam bentuk green bean tetapi diolah lebih lanjut menjadi
produk-produk yang lebih bernilai tambah seperti roasted bean, kopi
bubuk kemasan, bahkan dapat diolah menjadi makanan ataupun minuman,
sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor specialty coffee lndonesia. Hal
tersebut didukung oleh Kadisperindag Provinsi Jawa Barat dimana Beliau
berharap hilirisasi produk specialty coffee dapat ditingkatkan di Provinsi
Jawa Barat mengingat provinsi ini memiliki potensi specialty coffee yang
sangat besar.

d.

Turut disampaikan pula program pengembangan produk yang dapat
dimanfaatkan oleh para pelaku specialty coffee, seperti fasilitasi pendaftaran
HKI dan pengembangan merek. Beberapa para pelaku specialty coffee yang
hadir menyambut baik dan berharap dapat diikutsertakan pada program
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pengembangan merek. Disamping itu, Ditjen PEN mengajak Disperindag
Provinsi Jawa Barat bersama dengan para pelaku specialty coffee untuk
tampil pada ajang bergengsi yang mendatangkan banyak buyer dari berbagai
negara, yaitu Trade Expo lndonesia (TEl) 2016.
e.

Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh para pelaku specialty coffee dari Provinsi
Jawa Barat yang produknya berpartisipasi pada kegiatan Specialty Coffee

Association of America (SCAA), yang merupakan pameran kopi terbesar
di Amerika Utara. para pelaku specialty coffee tersebut adalah: Gunung
Puntang, Malabar Honey, dan Mekar Wangi.
f.

Beberapa hal yang merupakan hasil pembahasan dalam seminar adaptasi
produk, yaitu :
•

Peningkatan kualitas biji kopi sangat diperlukan agar dapat menghasilkan
rasa yang berkualitas. Selain itu, teknik roasting yang berbeda-beda juga
akan mempengaruhi rasa kopi.

•

Green grading sangat diperlukan dalam dunia perkopian. Hal ini
bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pembeli atas
produk kopi sehingga mempermudah proses jual beli. Di lndonesia,
satu-satunya lembaga yang dapat memberikan standarisasi kopi special
adalah Specialty Coffee Assosiation of lndonesia (SCAI) yang memiliki
kerjasama dengan SCAA.

•

Terdapat beberapa hal yang diperhatikan buyer ketika membeli kopi,
yaitu: keterbukaan terhadap informasi produk, harga, kualitas, dan cerita
di balik kopi. Selain itu, kemasan kopi juga perlu diperhatikan untuk
memberikan citra atas produk itu sendiri sehingga dapat mempengaruhi
pembeli.

•

Beberapa pelaku specialty coffee yang hadir sangat berminat untuk dapat
diikutsertakan pada program pengembangan merek oleh Direktorat P2E.
Salah satu pelaku yang hadir dan telah dibina oleh Direktorat P2E melalui
kegiatan pengembangan merek adalah Rumah Kopi Nusantara.

2)

Kunjungan ke beberapa pelaku usaha specialty coffee juga dilakukan, antara lain:
a.

Pasundan Coffee lndonesia, merupakan pelaku specialty coffee di Provinsi
Jawa Barat yang masih menghasilkan produk green bean yang berkualitas.
Perusahaan ini masih melakukan kegiatan usahanya di dalam negeri dan
sedang berusaha untuk melakukan ekspor kopi dalam bentuk green bean.

b.

Kopemko Mandalawangi, merupakan koperasi yang mengumpulkan hasil
panen specialty coffee yang juga digunakan oleh starbucks. Koperasi ini
menjual produk green beannya melalui perusahaan eksportir yang berada
di Medan, Sumatera Utara, yaitu PT Sari Makmur Tunggal Mandiri. Rata-rata
kapasitas produksinya dalam sebulan sebesar 40 ton.

c.

Sinar Mayang Sari, merupakan salah satu perusahaan yang produknya
sebagai peringkat ke-4 dalam kurasi yang dilakukan oleh Ditjen PEN sehingga
diikutsertakan pada pameran SCAA di Atlanta. Perusahaan ini tidak hanya
memproduksi green bean, namun juga roasted bean dengan kapasitas
produksi sebesar 90 ton per tahun yang berasal dari kebun sendiri dan 30
ton per tahun yang diambil dari petani sekitar. Perusahaan yang memiliki
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lokasi produksi di daerah Pengalengan Jawa Barat dan kantor pemasaran di
Kota Bogor ini memproduksi specialty coffee dalam bentuk natural coffee,

honey coffee, dan full washed coffee. Perusahaan ini telah melakukan ekspor
ke Korea dalam bentuk green bean dan ke Amerika dalam bentuk roasted

bean. Koperasi Mitra Malabar, merupakan koperasi yang menampung hasil
panen kopi secara tunai dengan harga yang layak untuk petani dengan prinsip

Fair Trade. Petani mendapatkan harga dasar penjualan kopi ditambah sisa
hasil usaha dari trading kopi dan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan
usahatani kopi. Selain specialty coffee, koperasi ini juga mengumpulkan
kopi gourmet dan kopi luwak. Kegiatan yang dllakukan koperasi ini meliputi
penjualan kopi, pelatihan kopi, dan penyediaan sarana produksi tanaman
kopi.
Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) berpartisipasi pada kegiatan Asian

Partisipasi pada

and Pacific Coconut Community (APCC) Session/Ministerial Meeting ke-52, yang

Asian And Pacific

dilaksanakan tanggal 23-26 Mei 2016 di Jakarta. APCC merupakan forum kerjasama

Coconut Community

antar negara produsen kelapa guna meningkatkan produktivitas dan pemasaran

(APCC) Session/

terhadap produk kelapa sehingga proses industri dan perdagangan kelapa dapat

Ministerial Meeting

berjalan optimal. Pada tahun ini, lndonesia telah ditunjuk sebagai tuan rumah

ke – 52 Jakarta

penyelenggaraan APCC Session/Ministerial Meeting ke-52. APCC Session/Ministerial

Meeting ke-52 telah dilaksanakan pada tanggal 23-26 Mei 2016 di Hotel Shangri-la
Jakarta dengan rangkaian kegiatan terdiri dari I Senior Official Meeting, lnaugural

Session, Ministerial Meeting, APCC Session, dan Field Visit. Kegiatan ini dihadiri oleh
delegasi dari negara-negara anggota APCC, yaitu: Joeli Cawaki selaku Asisten Menteri
Pertanian dari Fiji; Tauanei Marea selaku Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan
Koperasi dari Kiribati; Fredelita C. Guiza selaku Sekretaris Kantor Asisten Kepresidenan
Bidang Keamanan Pangan dan Modernisasi Pertanian dari Filipina; Elijah Doro
Muala selaku Menteri Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan lmigrasi dari
Kepulauan Solomon; para delegasi dari lndonesia, lndia, Malaysia, Sri Lanka, Jamaika,
Kenya, Kepulauan Marshall, Papua Nugini, Samoa, Thailand, dan Tonga; pengamat
dari Secretariat of the Pacific Community (SPC), The lnternational Coconut Genetic

Resources Network (COGENT), dan lnternational Trade Centre (ITC) serta perwakilan
dari asosiasi dan pengusaha kelapa lndonesia.
Sebagai tahap persiapan kegiatan APCC Session/Ministerial Meeting ke-52, Ditjen
PEN menghadiri acara Senior Officials Meeting (SOM) yang dipimpin oleh Direktur
Perundingan APEC dan Organisasi lnternasional (OI) lainnya, Ditjen PPI Pimpinan SOM
mengharapkan agar para delegasi dapat berperan aktif sehingga kegiatan Ministerial

Meeting dapat terlaksana secara efektif. lnaugural Session sebagai acara pembuka
kegiatan APCC Session/Ministerial Meeting ke-52 dibuka oleh Bapak Menteri
Perdagangan yang menyampaikan gambaran umum tentang perkembangan industri
kelapa di lndonesia. Pada kegiatan ini, Bapak Menteri Perdagangan juga memberikan
penghargaan kepada 2 (dua) pelaku usaha di sektor kelapa yang telah dipilih oleh
DJPEN, yaitu: PT. Mega lnovasi Organik dari Provinsi D.l. Yogyakarta dan PT. Agro
Manunggal Cocos dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua perusahaan tersebut dipilih
berdasarkan kriteria yang ditentukan yaitu perusahaan yang memberdayakan petani
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kelapa dan mengembangkan industri berbasis kelapa nasional (community-based

company). Pada acara Ministerial Meeting, Menteri Perdagangan Rl berperan sebagai
Ketua Ministerial Meeting, didampingi oleh Direktur Perundingan APEC dan Ol Lainnya
beserta Alternate NLO APCC berperan sebagai Ketua Sesi Country Statements dan

Administrative Matters dan Uron N. Salum selaku Direktur Eksekutif APCC. Berapa hal
yang menjadi pokok pembahasan pada kegiatan ini adalah:
1.

Rencana transformasi APCC dari organisasi regional di Asia dan Pasific menjadi
organisasi internasional yang melibatkan lembaga pemerintahan dari seluruh
dunia.

2.

Fasilitasi pengembangan pasar internasional untuk produk kelapa dengan
melibatkan lnternational Trade Centre (ITC) yang dapat menyediakan informasi
pasar dan bantuan pembiayaan untuk negara-negara anggota yang membutuhkan
bantuan,

3.

Pembentukan lnternational Center of Excellence di lndia oleh pemerintah lndia
yang bermanfaat sebagai pusat penelitian dan pengembangan produk kelapa.

4.

Partisipasi negara-negara anggota APCC melalui kolaborasi studi klinik tentang
manfaat gizi dan kesehatan dari produk kelapa dengan negara-negara lain dan
etnik-etnik lainnya.

Sementara itu, country statement dari lndonesia pada acara APCC Session diwakili
oleh Dr. Hengky Novarianto selaku peneliti senior dari Balai Penelitian Tanaman Palma
(Balit Palma) yang menyampaikan bahwa sentra produksi kelapa di lndonesia saat
ini yaitu Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara, dengan produktivitas rata-rata 1,12
MT/ha/tahun dan nilai ekspor yang dihasilkan sebesar USD 1,23 milyar. Pada area
seluas 16.400 ha dari sentra produksi kelapa nasional telah dilakukan penanaman
ulang (replanting) di tahun 2015, dan pada tahun 2016 ditargetkan replanting di area
seluas 10.090 ha. Minyak kelapa (coconut oil) menjadi produk ekspor utama turunan
kelapa, diikuti oleh dessicated coconut, copra meal, shell charcoal, dan kopra. Pasar
ekspor terbesar untuk minyak kelapa adalah AS, Malaysia, dan China, sementara itu
dessicated coconut diekspor ke Brazil, Singapura, dan Jerman. Copra meal diekspor
ke Korea Selatan, lndia, dan Vietnam. Adapun produk Virgin Coconut Oil (VCO), air
kelapa, coco fibre, dan briket tempurung kelapa diekspor ke AS, Belanda, Rusia,
Malaysia, China, dan Korea Selatan. Disampaikan pula bahwa Kabupaten Banyumas
di Jawa Tengah perlu dikembangkan sebagai sentra produksi gula semut (palm
sugar). Kegiatan kunjungan lapangan (field visit) dilakukan ke tiga lokasi, yaitu: Balai
Besar lndustri Agro (BBIA) di Bogor, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
di Bogor, dan PT Trimatari Bio Persada Recovery (Cocona) di Jakarta Selatan yang
memproduksi produk perawatan tubuh dan kecantikan berbahan dasar VCO organik
sebagai produk utamanya. Sebagai kegiatan pendukung, DJPEN juga berpartisipasi
dengan menampilkan produk-produk olahan kelapa yang melibatkan 8 (delapan)
perusahaan kelapa, yaitu:
a.

PT. Agro Manunggal Cocos (Amacos) yang menampilkan produk minyak goreng
dalam kemasan, VCO, kopra putih, dan arang kelapa.

b.

PT Mega lnovasi Organik (MIO) yang menampilkan coconut sugar organik,
coconut syrup, dan coconut oil.

c.

Sambu Group yang menampilkan santan kelapa cair, santan kelapa bubuk,
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dessicated coconut, air kelapa dalam kemasan, dan nata de coco.
d.

PT. Sari Segar Husada yang menampilkan santan kelapa cair, dan dessicated
coconut.

e.

PT. lndustri Karbonik lndoesia (lkaindo) yang menampilkan karbon aktif dari
tempurung kelapa dalam kemasan botol dan plastik.

f.

PT. Saraswati Coconut Products yang menampilkan serabut kelapa (cocofiber),
cocopeat, briket kelapa, kopra putih, dan dessicated coconut,

g.

PT. Pacific Eastern Coconut Utama (PECU) yang menampilkan air kelapa dalam
kemasan, santan kelapa cair, dan kelapa santan bubuk.

h.

Handy Craft Coconut yang menampilkan produk kerajinan berbahan dasar
batang pohon kelapa.

1.2.

Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor
Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2015

Aktivasi Kerja

bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel, Denpasar Bali. Kegiatan Aktivasi Kerjasama

Sama di Bidang

di Bidang Pengembangan Ekspor diselenggarakan sebagai perwujudan kerjasama

Pengembangan

antara Kementerian Perdagangan dengan Japan External Trade Organization (JETRO)

Ekspor bersama

yang telah ditanda tangani pada tanggal 23 Maret 2015 di Jepang. Kegiatan ini

JETRO

diselenggarakan selama 2 (dua) hari dengan agenda kegiatan yaitu seminar dengan
tema “Ekspansi Pasar Jepang Melalui Produk Handicraf” yang diselenggarakan pada
tanggal 10 Mei 2016 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Denpasar - Bali, dan kunjungan
ke beberapa perusahaan handicraft di Provinsi Bali pada tanggal 11 Mei 2016.
Kegiatan yang dihadiri oleh ± 60 pelaku usaha di bidang handicraft ini, dibuka secara
resmi oleh Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, Ditjen PEN. Tujuan yang ingin
dicapai melalui seminar ini adalah memberikan pemahaman dan gambaran mengenai
peluang peningkatan ekspor lndonesia khususnya produk handicraft ke pasar lepang.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan promosi produk handicraft
Bali terhadap pasar Jepang.

Ni Wayan Kusumawathi, Kepala Disperindag Propinsi Bali :
Bali adalah Provinsi dengan luas wilayah sebesar 0,29% dari luas
wilayah Republik lndonesia dan tidak memiliki Sumber Daya Alam.
Jumlah penduduk Bali hingga tahun 2015 sebanyak 4,1 juta jiwa
dengan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,17%. Realisasi Ekspor
Bali berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Disperindag Bali periode
2011 – 2015 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,78% dimana
pada tahun 2011 sebesar USD 497,864.362,07 dan tahun 2015
menurun menjadi USD 481.402.783,80. Sedangkan, nilai ekspor
Bali ke Jepang selama tahun 2011 - 2015 mengalami penurunan
sebesar 16,85 % pertahun dimana pada tahun 2011 mencapai USD
88.716.175,14 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi
USD 41.175.300,94. Jenis komoditas yang di Ekspor ke Jepang antara
lain kerajinan Anyaman, kerajinan Bambu, kerajinan Kulit, kerajinan
Kerang, Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, alas kaki, lkan Hias, lkan
Tuna, Lobster, Kopi dan Kakao.
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Dody Edward, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor:
Pada kesempatan ini, Direktur KPE menjelaskan mengenai tugas dan
fungsi serta program kerja yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen. PEN) pada tahun 2016
dalam mendorong pengembangan ekspor nasional.

Daiki Kasugahara, Presiden JETRO -Jakarta Office:
Dalam kerangka keria sama dengan Kementerian Perdagangan, JETRO
telah menyusun 3 (tiga) fase implementasi yang akan dilaksanakan
hingga 5 tahun kedepan, yaitu :
•

Fase I (tahun 2015 - 2016), Mendatangkan tenaga ahli dari
Jepang ke lndonesia untuk memberikan pendampingan tenaga
ahli. Tenaga ahli tersebut sangat memahami pasar Jepang dan
memiliki perusahaan di Jepang;

•

Fase ll (tahun 2017 - 2018), Pengembangan produksi dan pasar,
di mana para tenaga ahli akan memberikan konsultasi terkait
produk yang akan di promosikan di Jepang;

•

Fase lll (tahun 2019 - 2020), Pengembangan atas fase I dan ll
yang telah dilaksanakan.

Pada fase I tahun 2015, JETRO telah mengidentifikasi bagaimana
agar hasil produksi pelaku usaha lndonesia dapat dipasarkan di
pasar Jepang, dan menyusun strategi-strategi pemasaran agar
pelaku usaha lndonesia mendapatkan pasar di Jepang.
Implementasi

yang

dilakukan

pada

tahun

2015

adalah

mengembangkan produk-produk yang memiliki manfaat bagi
kesehatan. Beberapa produk kesehatan yang telah dikembangkan
oleh JETRO dengan lndonesia adalah melinjo (Yogyakarta), bawang
putih (Tegal), dan biji Jali (Kalimantan).
Pada tahun 2015, JETRO akan melaksanakan seminar untuk lebih
memfokuskan program pengembangan ekpor lndonesia. JETRO akan
mengembangkan produk kerajinan dan makanan olahan. Kerajinan
lndonesia telah dikenal oleh masyarakat Jepang sejak tahun 2000,
namun akhir-akhir ini dikenal dengan produk yang berharga
murah dan mudah pecah. Hingga tahun 2012, program OVOP yang
dilakukan oleh JETRO di lndonesia lebih fokus pada peningkatan
akses ke pasar Jepang, namun banyak produk yang tidak sesuai
dengan selera konsumen Jepang. Mulai tahun 2015, JETRO akan
menggunakan pendekatan market-in dengan memberikan konsultasi
dalam pengembangan produk kepada UKM sehingga menghasilkan
produk yang sesuai dengan selera konsumen Jepang.
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Naohiko Sugimoto, CEO Nature Blis lnc. :
Untuk memasarkan produknya, para pengrajin terlebih dahulu
harus memahami pasar negara yang akan dituju, sehingga produk
yang dihasilkan sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen
Jepang akhir-akhir ini mengalami perubahan perilaku, beberapa
karakter yang diinginkan oleh konsumen Jepang dalam memilih
produk handicraft yang akan dibeli adalah produk yang tahan lama
(dalam hal tidak mudah rusak/pecah, desain sederhana), fungsional,
memiliki cerita latar belakang (kisah perjalanan hidup atau donasil,
hand made - bukan buatan pabrik, tidak mengandung racun/bahan
kimia, tidak terlalu besar dan mudah dipegang, berbahan lembut
dan ringan (khususnya untuk produk kain), tidak menimbulkan bau,
dan harga rata-rata yang diharapkan adalah sekitar 3.000 yen atau
Rp 300.000,-.

A.A. Ngurah Alit Wiraputra, Ketua Kadin propinsi Bali :
Bali tidak memiliki sumber mineral yang potensial, sehingga praktis
ekspor daerah Bali seluruhnya dari ekspor non-migas dan untuk saat
ini sebagian besar berasal dari sektor kerajinan/handicraft. Kerajinan
Bali merupakan suatu bentuk perpaduan antara keterampilan tangan
dengan nilai-nilai seni yang tak terpisahkan dari kebudayaan Bali. Hal
tersebut merupakan keunggulan komparatif kerajinan Bali sebagai
salah satu dari sub sektor industri kreatif yang sangat potensial
untuk dikembangkan menjadi komoditi ekspor dalam menghadapi
pasar bebas. Hambatan pelaku usaha dalam memasarkan produk
hdndicraft Bali ke pasar internasional adalah tidak memiliki legalitas
usaha yang lengkap, kurang memahami regulasi ekspor, kurang
memahami aturan kepabeanan, minimnya kapasitas produksi, dan
kurang memahami tehnologi.

CBI melaksanakan coaching TAM di bidang Food lngredients tahun ini ke Medan

Pendampingan

pada 13-16 Mei 2015 dan Bandung pada 19-20 Mei 2016 yang bertujuan untuk

Kegiatan Technical

memberikan arahan dan masukan kepada para perusahaan peserta ECP dari CBI

Assistance Mission

untuk dapat melakukan ekspor yang berkelanjutan ke Eropa. Pendampingan Ditjen

(TAM) di Medan

PEN cq. Dit. Kerja sama Pengembangan Ekspor dilakukan pada saat tenaga hali
CBI melakukan TAM kepada CV. Gayo Mandiri, CV. Gayo Mandiri adalah salah satu
perusahaan peserta export coaching program dari CBI yang berbasis di Aceh dan
menjual produk specialty coffee. CV. Gayo Mandiri saat ini telah mempunyai banyak
sertifikasi untuk mendukung penjualannya. Coaching TAM dilakukan oleh Mr. Jeroen
Kruft, Tenaga Ahli kopi dari CBI Belanda dan lbu Dika Rinakuki, tenaga ahli lokal CBt
di bidang food ingredients (FI) dan dari CV. Gayo Mandiri diwakili oleh staf bidang
sertifikasi dan komersial, staf bidang ekspor dan staf bidang sistem kontrol internal.
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a.

Aspek Production and Sales
•

Pada tahun 2015, CV. Gayo mengikuti pameran Specialty coffee Association

of Europe 2015 di Swedia dan berhasil mendapatkan inquiry secara berlanjut
dari List & Beister di Jerman sebanyak 10 kontainer untuk kopi konvensional
dan organik. Namun, pada saat pengiriman ke-10 kualitas kopi tidak
memenuhi pre-shipment sample, List & Beisler membatalkan pesanan dan
hingga kini tidak memesan kopi kembali dari CV. Gayo Mandiri. Berkaitan
dengan hal tersebut, saat ini, CV. Gayo Mandiri telah menambah satu
fasilitas baru untuk hulling and grading untuk digunakan pada kopi specialty
dan organik, satu buah warehouse untuk digunakan pada kopi konvensional
untuk meningkatkan kontrol kualitas dari kopi-kopi yang dihasilkan oleh
para petani CV dan 1 buah laboratorium khusus untuk cupping tes. Gayo
Mandiri. CV. Gayo juga akan melakukan tes cupping score dari setiap kopi
yang dihasilkan/dibeli kepada koperasi-koperasi baik di Aceh maupun di
Medan;
•

Sejak 2014, ekspor dari CV. Gayo Mandiri selalu mengalami peningkatan dari
total 75 kontainer di 2014 hingga lebih dari 100 kontainer pada 2015. pada
2016, dengan telah disertifikasinya Koperasi Buana Mandiri dengan sertifikat

fair trade (salah satu koperasi di bawah CV. Gayo Mandiri) diperkirakan
permintaan kopi akan lebih meningkat. Sementara dari segi produksi, pada
tahun ini (2016) produksi kopi diperkirakan akan mengalami penurunan
karena tingginya curah hujan pada akhir tahun 2015 dan awal 2016;
•

Kendala ekspor yang dihadapi oleh CV. Gayo Mandiri saat ini adalah semua
ekspor yang dilakukan ke Eropa masih menggunakan pihak ketiga (broker),
belum pernah melakukan ekspor langsung dengan buyer sehingga margin
penjualan masih rendah. Sementara untuk pasar Asia, CV. Gayo Mandiri
telah melakukan berhasil melakukan ekspor tanpa melalui broker.

b.

Aspek Stratesi Pemasaran
•

CV. Gayo Mandiri membagi kategori kopi spesial mereka berdasarkan
kualitas cupping score sbb:
1.

Grade 1 (cupping score >86). Dari 100 kg biji kopi, menghasilkan 20%
Grade 1.

2.

Grade 2 (cupping score 83-86). Dari 100 kg biji kopi, menghasilkan 20%
Grade 2.

3.

Grade 3 (cupping score 79-82).Dari 100 kg biji kopi, menghasilkan 40%
Grade 3.

4.

Grade 4 (cupping score <79). Dari 100 kg biji kopi, menghasilkan 20%
Grade 4.

•

Dari pembagian Grade tersebut, CV. Gayo Mandiri hanya mengekspor kopi

Grade 1 dan dijual dengan harga standar sertifikasi FT (fair trade) yaitu
USD 190 per 100 lbs. Sementara untuk Grade lainnya dijual ke pasar lokal.
Melihat hal tersebut, tenaga ahli CBI menyarankan agar tidak hanya menjual
kopi Grade 1, karena Grade 3 dan 2 juga mempunyai pasar tersendiri seperti
supermarket, khususnya di Eropa karena skor cupping-nya masih cukup
tinggi. CV. Gayo Mandiri disarankan untuk melakukan penamaan ulang
untuk produk-produknya untuk target pasar yang berbeda dan menjual

DITJEN PEN

Laporan Bulanan Periode Mei 2016

Bab I. KINERJA

15

dengan harga yang lebih tinggi dari minimum price yang ditetapkan oleh

Fair Trade Organization (FTO).
•

Menanggapi hal tersebut, CV. Gayo Mandiri sepakat untuk menamakan
ulang dan menjual:
--

Golden Mix: rata-rata cupping score 87, tidak ada defect @ USD 300/

--

Specialty Mix: rata-rata cupping score 84, terdapat beberapa defect @

l00 lbs
USD 250/100 lbs
--

Premium Mix: rata-rata cupping score 84, defect lebih banyak @
190/100 lbs

•

Tenaga ahli CBI menyampaikan bahwa untuk menunjang rencana CV. Gayo
Mandiri menjual langsung produknya ke buyer Eropa, CV. Gayo disarankan
untuk melakukan perubahan logo perusahaan, perbaikan website (disediakan
laman berbahasa lnggris) pembenahan pada brosur perusahaan yang akan
dibawa ke dalam pameran brosur membutuhkan gambar-gambar yang lebih
besar, teks yang lebih sedikit, dan yang paling penting adalah disediakan
data teknis.

c.

Aspek Keuangan
•

CV. Gayo masih dalam tahap penyelesaian laporan finansial 2 tahun terakhir.
CV. Gayo Mandiri mengungkapkan bahwa saat ini mereka sedang dalam
proses mendapatkan pinjaman dari root capital (badan asing pemberi
pinjaman kepada bisnis agrikultur). Diungkapkan juga bahwa selama ini
kendala yang dialami oleh CV. Gayo dalam memasok kopi persyaratan agunan
ketat untuk mendapatkan dana (trade finance) dari bank/lembaga-lembaga
pemberi pinjaman dari Indonesia. Oleh karena itu, CV. Gayo mencari dana
dari luar lndonesia karena memberi pinjaman dengan syarat mudah (invoice/

purchase order saja) namun dengan konsekuensi bunga yang cukup tinggi
yaitu 6% untuk mata uang USD. Sebagai perbandingan, pemerintah Jepang
memberikan insentif dan kemudahan bagi UKM yang berorientasi ekspor
dengan bunga yang mendekati 0% dan untuk mendapatkannya pelaku usaha
cukup mendapatkan surat jaminan dari pemerintah untuk kemudian dicairkan
kepada pihak swasta, dan pemerintah Jepang melalui institusi keuangan
pemerintah akan menanggung apabila terdapat kegagalan pembayaran;
•

Berdasarkan

pengamatan

yang

telah

dilakukan,

UKM

di

lndonesia

kebanyakan masih bergerak di sektor mikro dan banyak dari mereka
masih bergerak di sektor informal tanpa management skills yang modern
dan tidak mempraktikan akuntansi yang baik. Sebagai dampaknya, UKMUKM ini masih beroperasi dengan tidak efektif dan efisien yang membuat
mereka menjadi tidak dapat lolos dari pemeriksaan awal bank/lembaga
untuk mendapat pinjaman. UKM juga kesulitan dalam mendaptkan pinjaman
karena sulitnya syarat agunan untuk dipenuhi oleh UKM karena minimnya

asset yang mereka miliki. Terkait hal tersebut, pemerintah lndonesia sendiri
sudah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dan peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013
mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah, namun pelaksanaannya masih belum maksimal
dirasakan oleh pelaku usaha lndonesia.
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Kunjungan Deputy

Acara penerimaan delegasi Jerman berjalan dengan baik dan hangat. Pada kesempatan

Minister For The

tersebut, lbu Staf Ahli Bidang Perdagangan jasa didampingi oleh Kepala Biro

Ministry Of Economic

Perencanaan, Setjen; Kepala Pusat Penanganan lsu Strategis, Setjen; Direktur Kerja

Affairs And Energy

Sama Pengembangan Ekspor, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional; Direktur Kerja

Of The Republic Of

Sama Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan lnternasional; serta perwakilan Biro

Germany ke Kemendag Advokasi Perdagangan, Setjen; Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktur
Perdagangan Dalam Negeri; Direktorat lmpor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
Direktorat Pengamanan Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat
Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Dalam
pertemuan tersebut pihak Jerman menunjukan keinginan yang kuat berkunjung ke
lndonesia dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Presiden RI ke Eropa,
khususnya Jerman, pada bulan April 2015. Jerman menyampaikan dukungan atas
upaya-upaya penguatan hubungan kerjasama bilateral di bidang perdagangan dan
investasi, vocational training, infrastruktur, transportasi, dan energi. Pihak Jerman
juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perdagangan
atas peran dan kontribusi beliau dalam memperkuat hubungan ekonomi lndonesia
dan Jerman.
Adapun isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah sbb:
a.

Kemendag dan pihak Jerman memandang perlunya dilakukan kerja sama untuk
meningkatkan perdagangan bilateral. Dilihat dari perdagangan bilateral, total
nilai perdagangan lndonesia dan Jerman selama lima tahun terakhir mengalami
penurunan sebesat 2,23% per tahun, demikian halnya dengan ekspor non
migas lndonesia ke Jerman pada periode yang sama mengalami trend negatif
sebesar 5,06% per tahun, Pada tahun 2015, lndonesia mengalami defisit neraca
perdagangan sebesar USS 807,8 juta;

b.

Pihak Jerman memberikan informasi dan gambaran mengenai peran industri
Jerman di lndonesia yang telah berlangsung sejak sebelum lndonesia meraih
kemerdekaannya melalui paparan yang disampaikan oleh perwakilan Krupp,
Siemens, BMW, dan Oiltanking;

c.

Kemungkinan kerjasama kedua negara dalam bidang Vocational Training
untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lndonesia dalam rangka
mendukung proses industrialisasi yang saat ini tengah berjalan di lndonesia;

d.

Delegasi bisnis Jerman menyampaikan informasi bahwa regulasi terkait asas
cabotage yang diterapkan pemerintah lndonesia menjadi kendala pengusaha
Jerman, khususnya Oiltanking di Pulau Karimun;

e.

Peluang lndonesia sebagai hub produksi dan pemasaran untuk produk
otomotif Jerman. Angka penjualan kendaraan roda empat di lndonesia selama
beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya
indikator makro ekonomi nasional, perbaikan iklim usaha dan investasi, dan
upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Saat ini,
perusahaan Jepang dan Cina sudah menanamkan investasinya ke lndonesia
melalui pendirian pabrik dalam rangka merebut pangsa pasar. Oleh karena
itu, kehadiran dan investasi perusahaaan otomotif Jerman dipandang penting
sebagai strategi untuk memenangkan kompetisi di lndonesia dan kawasan Asia
Pasifik. Pihak Jerman juga menyampaikan komitmen untuk tetap menanamkan
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investasi otomotifnya di lndonesia, berbeda dengan perusahaan otomotif negara
lain yang telah merelokasi investasinya ke negara lain;
f.

Kemendag menyampaikan dukungannya untuk membantu lndonesia - Germany

Chamber of Commerce (EKONID) di lndonesia mendapatkan status sesuai dengan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Jerman juga memahami
bahwa Kemendag sedang mengusahakan penyelesaian masalah tersebut melalui
pembentukan Memorandum of Understanding dan hal tersebut akan dibahas
lebih mendalam oleh Tim Teknis. Khusus mengenai permasalahan status tenaga
kerja asing EKONID di lndonesia, yang beberapa diantaranya akan berakhir pada
akhir Juni 2016, akan ditindaklanjuti pada level teknis. Oleh karena itu guna,
mempermudahkan koordinasi pada level teknis, diharapkan pihak Jerman dapat
mengutus perwakilan untuk dapat duduk bersama Kemendag mendiskusikan
hal-hal yang perlu disepakati dan ditindaklanjuti;
g.

Pihak Jerman menyampaikan dukungannya mempercepat Komite Eropa proses
finalisasi perundingan lndonesia - European Union Comprehensive Economic

Partnership Agreement (IEU CEPA). Jerman menyambut baik dan sejak awal
sangat mendukung telah disepakatinya Scoping Paper sebagai basis atau
pedoman perundingan dan saat ini Jerman juga mendorong agar Komisi Eropa
untuk dapat melaksanakan perundingan formal secepatnya;
h.

Pihak Jerman meminta kesediaan Bapak Mendag untuk menghadiri Asia Pacific

Conference di Hong Kong bulan November 2016 dan menanyakan konfirmasi
kehadiran Bapak Mendag pada The 11th ASEM Summit tanggal 15-16 Juli 2016
di Ulaanbaatar, Mongolia;
i.

Delegasi bisnis Jerman menyampaikan kedatangannya ke lndonesia kali ini
adalah untuk menindaklanjuti beberapa hasil kesepakatan dan tindak lanjut.
Hasil kunjungan presiden RI ke Jerman dengan beberapa Kementerian terkait
di lndonesia, khususnya terkait sektor energi, investasi, dan ketenagakerjaan;

j.

Terkait dengan isu Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary

Partnership Agreement (FLEGT-VPA) lndonesia dan Uni Eropa, pihak Jerman akan
mendukung penuh kesepakatan kesepakatan FLEGT VPA yang ditandatangani
pada tahun 2013 sebagaimana harapan pemerintah lndonesia. Pada kesempatan
tersebut, pihak Kemendag menyampaikan telah menerbitkan Permendag No.25
Tahun 2016 tentang Ekspor Produk lndustri Kehutanan, menggantikan Permendag
sebelumnya No. 89 Tahun 2015. Pihak Jerman menyambut baik komitmen
Kemendag tersebut dan akan mendukung perluasan akses pasar produk kayu
asal lndonesia ke Uni Eropa, khususnya ke pasar Jerman, serta mengapresiasi
kerjasama di bidang promosi perdagangan salah satunya untuk sektor kayu
(technical wood) yang telah dilaksanakan oleh Kemendag cq. Ditjen PEN dengan

lnternational Promotion Desk (IPD) Jerman untuk periode 2015 -2017.
Kunjungan delegasi Thailand ke Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Dr.

Courtesy Call

Sukit Uamahacharoen selaku ketua INTCC dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016

Delegasi Indonesia –

bertempat di Ruang Dahlia Kemendag. Delegasi INTCC berjumlah 37 orang yang terdiri

Thailand Chamber of

dari 15 perusahaan asal Thailand yang akan melakukan business meeting dengan

Commerce (INTCC)

perusahaan Indonesia, yang bergerak di bidang onderdil otomotif untuk import and

wholesale; plastic packaging for fruit and dried food; LED flip frame, sign board, menu
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sign board; water and air treatment; printing and screening industry; cosmetic and
supplement; dan fashion. Kegiatan kunjungan di Kementerian Perdagangan bagian
dari rangkaian kunjungan INTCC ke Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 15 – 19
Mei 2016. Delegasi INTCC sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Bandung pada
tanggal 15 Mei 2016. Tujuan kunjungan adalah untuk menjajaki peluang-peluang
kerjasama di bidang perdagangan antara pelaku usaha kedua negara.
INTCC merupakan kamar dagang kerjasama Indonesia dengan Thailand yang
secara resmi berdiri pada tanggal 19 Juni 2013 berdasarkan izin dari Departemen
Perdagangan Thailand. Kemudian izin resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Bangkok, Thailand keluar pada tanggal 25 Oktober 2013. Tujuan didirikannya
INTCC adalah untuk lebih meningkatkan investasi Thailand dan Indonesia di beberapa
sektor perdagangan terutama produk-produk UKM. Adapun visi dari INTCC ini adalah
mempromosikan pengembangan lebih lanjut dari perdagangan antara Indonesia dan
Thailand guna memperkuat hubungan kedua negara. Thailand merupakan salah satu
mitra dagang penting bagi Indonesia dan memduduki peringkat ke-8 negara tujuan
ekspor utama produk non-migas lndonesia yang memberikan kontribusi 30% dari
nilai ekspor non-migas ke dunia dengan nilai perdagangan sebesar USD 4,60 miliar di
tahun 2015. Tren total perdagangan produk gas dan non-migas 2011-2015 menurun
sebesar 5,29 %. Sementara pada bulan Februari 2016, nilai total perdagangan nonmigas antara lndonesia dan Thailand adalah USD 2,18 miliar, meningkat 2,99 % dari
tahun lalu yang sebesar USD 2,12 billion. Pada bulan Februari 2016, nilai ekspor nonmigas dan gas dari Indonesia ke Thailand adalah sebesar USD 696,84 juta, menurun
11,39% dari tahun lalu yang sebesar USD 796,37 juta. pada saat yang sama, pada
bulan Februari 2016, nilai impor non-migas lndonesia dari Thailand adalah USD 1,48
miliar, naik 11,47% dari tahun lalu yang sebesar USD 1,33 miliar. Produk ekspor
utama lndonesia ke Thailand didominasi oleh Bituminous Coal, Coal dari Bitumen,

Gear box, Nuts, dan Spark-Ignition, sedangkan

produk impor utama lndonesia

dari Thailand adalah tebu, padi, kendaraan bermotor, aksesoris untuk kendaraan
bermotor dan singkong.
Sekjen INTCC, Sukkit Uarmacharoen didampingi oleh Atase Perdagangan RI untuk
Bangkok Rita Tri Mutiawati, melakukan courtesy call dengan Direktur Kerjasama
Pengembangan Ekspor (KPE) dan Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
(P2IE). Direktur KPE dan Direktur P2IE selaku perwakilan Ditjen PEN, mendukung
dan mengapresiasi kegiatan misi dagang Indonesia-Thailand yang dilaksanakan
pada tanggal 16-19 mei 2016 di Jakarta dan bandung, guna memperluas jejaring
bisnis di antara pelaku usaha kedua negara. Pada kunjungan ini, pihak INTCC telah
menyelenggarakan kegiatan one-on-one meeting Indonesia-Thailand pada tanggal
19 Mei 2016 di Hotel Millenium Jakarta yang diikuti oleh pelaku usaha kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut diperoleh beberapa informasi antara lain :
a.

Ketua INTCC menyampaikan keinginannya untuk menjalin dan meningkatkan
kerjasama antara pelaku usaha kedua negara dan perdagangan di Indonesia.

b.

Melalui kunjungan delegasi INTCC ke Indonesia, diharapkan pelaku usaha kedua
negara dapat saling bertukar informasi dan memperluas jaringan bisnis yang
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dapat membuka peluang kerjasama di bidang perdagangan ekspor-impor,
distribusi maupun logistik.
c.

Terkait dengan produk Indonesia yang dipasarkan ke Thailand, masyarakat
Thailand menggemari produk-produk Indonesia, antara lain mie instan yang
salah satunya adalah indomie. Hal ini dikarenakan masyarakat Thailand sangat
gemar sekali mengkonsumsi makanan berbahan dasar mie. Mie instan Indonesia
memiliki rasa yang berbeda dengan yang diproduksi di Thailand.

d.

Ditjen PEN Kemendag menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Trade

Expo Indonesia (TEI) ke-31 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1216 Oktober 2016 di JIExpo. Diharapkan para pelaku usaha Thailand dapat
berpartisipasi sebagai buyer pada TEI tahun 2016 ini.
Persiapan sidang Komisi Bersama ke-1 RI-Kuwait rahun 2016 berlangsung pada hari

Rapat Koordinasi

Jumat, tanggal 20 Mei 2016, bertempat di Hotel Santika Bogor. Rapat dibuka oleh

Inter Kementerian

Direktur Timur Tengah, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemenlu dan dihadiri oleh

Dalam Rangka

perwakilan dari beberapa kementerian dan instansi terkait, antara lain: Kementerian

Persiapan Sidang

Perdagangan (DKPE, Ditjen PEN), Kementerian ESDM, BKPM, BNP2TKI, Kementerian

Komisi Bersama ke-1

Agama, Kantor Utusan Presiden untuk wilayah Afrika dan Timur Tengah, Mabes polri,

RI-Kuwait 2016

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan serta perwakilan dari
KBRI Kuwait. Tujuan rapat adalah untuk membahas pending issues dan sektor-sektor
prioritas kerjasama antara Rl-Kuwait.
Latar belakang dilaksanakannya Sidang Komisi Bersama (SKB) Rl-Kuwait ke-1 tahun
2016 adalah telah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (Mou) mengenai
Pembentukan Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Kuwait antara Pemerintah Republik
lndonesia dan Pemerintah Negara Kuwait pada tanggal 30 Mei 2007 di Jakarta. Kedua
belah pihak telah mengirimkan nota diplomatik yang memberitahukan selesainya
prosedur internal masing-masing negara. Pihak Kuwait telah menyampaikannya pada
tanggal 26 September 2007, sedangkan pihak lndonesia menyampaikan pada tanggal
3 Desember 2014. Berdasarkan hal tersebut, sejak tanggal 7 Desember 2014 kedua
belah pihak telah mulai menjajaki pelaksanaan SKB ke-1 Rl-Kuwait. Menteri Luar
Negeri RI dan Deputi I PM/Menteri Luar Negeri Kuwait telah melakukan pertemuan
bilateral pada tanggal 27 Mei 2015 di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM)
ke-42 Organisasi Kerjasama lslam (OKI) di Kuwait dan pada tanggat 25 September
2015 di sela-sela sidang umum PBB ke-70. Salah satu hal yang mengemuka dalam
pertemuan bilateral tersebut adalah kesepakatan Menteri Luar Negeri kedua negara
untuk mendorong segera terselenggaranya SKB pertama RI-Kuwait pada tahun 2016.
Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta rapat terkait dengan pending
issues dansektor-sektor prioritas kerjasama RI-Kuwait dalam rangka persiapan SKB
pertama Rl-Kuwait tahun 2016 adalah sebagai berikut:
A. Mabes Polri:
Kuwait saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan keamanan dalam negerinya,
khususnya terkait pemberantasan tindakan terorisme. Hal ini menyusul peristiwa
ledakan bom di Masjid Syiah lmam Al-Sadiq pada tanggal 26 Juni 2015.
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Menanggapi hal tersebut, Polri mengusulkan adanya kerjasama preventing and

combating transnational crimes capacity building. Berkenaan dengan usulan
tersebut, Kemenlu berharap kiranya Mabes Polri dapat mengajukan konsep MoU
kerjasama dan dapat lebih spesifik dalam lingkup yang akan dikerjasamakan.
Sementara itu, perwakilan KBRI Kuwait menyampaikan perlunya dikembangkan
kerjasama yang lebih terstruktur mengenai pencegahan terorisme dan
radikalisme, baik melalui instansi pendidikan maupun agama.
B.

Kementerian Perdagangan:
Dit. KPE selaku perwakilan dari Kemendag menyampaikan bahwa kondisi
perdagangan lndonesia-Kuwait dalam lima tahun terakhir mengalami defisit.
Total perdagangan Rl-Kuwail pada periode Januari-Februari 2015 adalah sebesar
USD 134,45 juta, sedangkan total perdagangan RI-Kuwait pada periode yang
sama di tahun 2016 adalah sebesar USD 108,78. Untuk kinerja ekspor RI-Kuwait
pada periode Januari-Februari 2016 adalah Sebesar USD 16,38 juta dan impornya
sebesar USD 92,41 juta. Dengan demikian pada periode tersebut perdagangan
Rl-Kuwait mengalami defisit sebesar USD 76,03 juta.
Adapun produk-produk lndonesia yang telah masuk pasar Kuwait, yaitu bahan
makanan dan minuman, kertas, furniture, elektronik, TPT, otomotif, bahan
bangunan, footwear, bahan kimia, alat tulis dan live fish. Sementara impor
lndonesia dari Kuwait didominasi oleh minyak dan produk-produk turunannya.
Perwakilan Kemendag juga menyampaikan hasil Misi Dagang Terpadu ke Kuwait
yang telah diselenggarakan pada tanggal 27-29 Maret 2016. Salah satu hasil
Misi Dagang tersebut adalah adanya tawaran dari Al-Dabbous Group (salah
satu perusahaan retail terbesar Kuwait) untuk membentuk House of lndonesia
(HoI) di Kuwait. Pelaku usaha lndonesia akan segera membentuk asosiasi yang
melibatkan sejumlah pelaku usaha lndonesia untuk menentukan format yang
dapat ditawarkan kepada Al-Dabbous. Pihak Al- Dabbous juga berminat dengan
beberapa produk yang ditawarkan pelaku usaha lndonesia, seperti linen-sheet,
kayu gaharu, pearl, kertas dan produk turunannya, obat-obatan serta produk
alat-alat listrik yang detailnya akan dikomunikasikan lebih lanjut.
Adapun yang bertindak sebagai vocal point untuk pembentukan HoI adalah KBRI
Kuwait. Saat ini KBRI Kuwait masih melakukan penjajagan dan survey lokasi. Halhal yang perlu diantisipasi pada pembentukan HoI tersebut, antara lain: format
kerijasama dengan Al- Dabbous, sistem seleksi pelaku usaha (tenant) yang akan
menempati HoI, kontribusi dan fasilitas yang akan diberikan pemerintah sesuai
peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, serta produk apa saja yang
akan didisplay dalam HoI. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan mengenai
tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada HoI tersebut.
Menanggapi

rencana

pembentukan

HoI,

pihak

Kemenlu

berharap

agar

pembentukan HoI tersebut dapat terealisaisi dalam 2-3 bulan ke depan agar dapat
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langsung dibuka oleh Menteri Perdagangan bersamaan dengan pelaksanaan
SKB Rl-Kuwait pertama tahun 2016. Namun, mengingat keterbatasan waktu,
kemungkinan peresmian HoI pada pelaksanaan SKB ke-1 Rl-Kuwait masih perlu
dipertimbangkan.
C. BKPM:
BKPM akan senantiasa membantu investor Kuwait yang ingin berinvestasi di
lndonesia (end to end assistance). Terdapat 8 (delapan) proyek investasi yang
prospektif yang dapat ditawarkan kepada Kuwait, 7 (tujuh) diantaranya adalah
proyek pembangunan toll road dan renewable energy.
D. Kementerian ESDM:
Beberapa potensi yang dapat ditawarkan ke Kuwait untuk bidang energi dan
sumber daya mineral, antara lain:
1.

Pendanaan infrastruktur, dimana Kuwait memiliki portofolio yang cukup
lengkap untuk berbagai skema pendanaan. Dalam hal ini, lndonesia dapat
me-replicate kerjasama pendanaan yang telah terjalin dengan Qatar.

2.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merupakan salah satu proyek yang
lahannya telah tersedia. KEK ini adalah program pemerintah di bawah
Kemenko Perekonomian.

3.

Proyek kilang minyak, dimana Kuwait telah berpartisipasi dalam beberapa
proyek kilang minyak di lndonesia, seperti proyek kilang minyak di Tuban
dan Balongan yang sudah memasuki tahap studi bersama.

E.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):
Perwakilan KKP menyatakan bahwa saat ini belum ada kerjasama resmi dengan
Kuwait. Namun demikian, bila melihat perdagangan antar kedua negara, ekspor
produk perikanan ke Kuwait selalu surplus dengan produk ekspornya yang
meliputi tuna, tongkol, cakalang, sarden, nila, bawal, udang dan ikan hias. Dalam
hal ini, KKP mengharapkan bantuan Kemenlu untuk dapat menjajaki peluang
kerjasama di bidang kelautan dan perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Kemenlu menjelaskan bahwa Kuwait saal ini sedang
membangun tambak udang dengan teknologi tinggi yang didesain oleh konsultan
lndonesia. Potensi ke depan adalah akan diperlukan tenaga kerja terampil dalam
jumlah besar dan ini merupakan peluang bagi tenaga kerja lndonesia untuk
mengisi posisi tersebut.

F.

Kementerian Kesehatan:
Kerjasama dengan Kuwait saat ini adalah dalam bentuk pengiriman tenaga kerja
potensial, khususmya tenaga perawat mengingat lndonesia temporary surplus
untuk tenaga kerja perawat, sementara permintaan tenaga perawat dari Kuwait
masih tinggi karena proyek pembangunan rumah sakit yang terus tumbuh.
Pemerintah Kuwait (Kementerian Kesehatan Kuwait) memberlakukan prosedur
yang cukup ketat dalam merekrut dan mempekerjakan tenaga kesehatan/medis.
Dalam kaitan ini, Kemenlu RI secara rutin menerima nota diplomatik Kedubes
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Kuwait di Jakarta yang meminta verifikasi ijazah para perawat lndonesia yang
selanjutnya diteruskan ke Kementerian Kesehatan.
Dari komunikasi secara informal dengan Tim Perawat lndonesia di Kuwait,
diperoleh informasi bahwa banyak terjadi kesalahan terjemahan gelar pada
ijazah para perawat lndonesia di Kuwait. Lulusan jenjang pendidikan Diploma
3 (D3) diterjemahkan ke bahasa lnggris menjadi “Bachelor”. Terkait dengan
hal tersebut, proses penyampaian hasil verifikasi ijazah terkadang menjadi lebih
lama karena menunggu penterjemahan ulang dari perawat yang bersangkutan.
Menanggapi hal ini Kemenlu menjelaskan bahwa persoalan verifikasi ijazah saat
ini bukan lagi menjadi isu mendesak karena sudah ada solusi yang disepakati
kedua belah pihak. Akreditasi lembaga pendidikan keperawatan lndonesia tidak
lagi menjadi persoalan bagi Instansi di Kuwait.
Sementara itu, dalam pandangan KBRI Kuwait, penempatan tenaga kerja
kesehatan/perawat lndonesia di Kuwait ke depannya perlu lebih teratur dengan
melakukan verifikasi ijazah dan akreditasi institusi pendidikan tenaga perawat
pada masa pra-penempatan.
G. Kementerian Agama
Perwakilannya hanya menyampaikan bahwa untuk ekspor produk makanan dan
minuman Indonesia ke Kuwait perlu diperhatikan label “halal“. Dalam hal ini,
diharapkan adanya bantuan dari Kemendag dan Kadin terkait dengan masalah
tersebut.
H. BNP2TKI
Permintaan tenaga kerja dari lndonesia semakin meningkat. Berdasarkan hasil
promosi dan penjajagan KBRI Kuwait kepada prospective employer, khususnya
di bidang oil dan gas. Pada periode Januari-Maret 2016 terdapat 2.080 peluang
pengiriman TKI formal di berbagai bidang. Adapun beberapa peluang potensial
saat ini adalah perekrutan perawat di berbagai RS Swasta, Home Care dan
Pemerintah serta tenaga skill dan professional untuk proyek Al-Zour.
Menanggapi hal tersebut di atas, Kemenlu menyampaikan bahwa kerjasama
peningkatan pengiriman TKI formal dilakukan terhadap sektor yang memberikan
jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang layak untuk level non labors.
Sektor yang cukup potensial, yaitu: perminyakan, konstruksi, IT dan komunikasi,
kesehatan serta industri manufaktur.
Hasil

Pada 23-26 Mei 2016, delegasi dari negara-negara EFTA (European Free Trade

Perundingan

Association) dan Indonesia telah melanjutkan negosiasi Comprehensive Economic

Indonesia - EFTA

Partnership Agreement (CEPA) ke-10 di Interlaken, Swiss. Delri dipimpin oleh

Comprehensive

Duta Besar Sumadi Brotodiningrat, sementara delegasi EFTA dipimpin oleh Didier

Economic

Chambovey dari Swiss. Perundingan ini merupakan lanjutan dari proses negosiasi yang

Partnership

sempat terhenti sejak tahun 2014. Ditjen PEN adalah anggota WG on Coorporation

Agreement (IE-

and Capacity Building di antara 11 working group (WG) yakni WG Trade in Goods,

CEPA) ke-10
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WG Rules of Origin, WG Trade Facilitation, WG Technical Barriers to Trade (TBT), WG
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), WG Trade uin Services, WG Investment,
WG intellectual Property Rights (IPR), WG Sustainable Development, WG Legal,
Horizontal and Institutional Provisions dan WG Cooperation and Capacity Building.
Nilai perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara EFTA pada tahun 2015
sebesar USD 2,3 miliar dengan surplus berada di pihak Indonesia. Total nilai ekspor
Indonesia ke EFTA pada tahun 2015 mencapai USD 1,5 miliar dengan ekspor utama
batu mulia dan metal, alas kaki dan peralatan elektrik, sementara nilai ekspor utama
Indonesia pada tahun 2015 mencapai USD 737 juta, dengan ekspor utama mesin dan
obat-obatan. Ketua WG-CCB dari delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Kerjasama
Teknis, Kementerian Luar Negeri, sementara delegasi EFTA dipimpin oleh Head of

Free Trade Agreement/EFTA Division, SECO, Switzerland. Pada negosiasi di WG ini,
kemajuan telah dicapai pada artikel “Basic Principles“ dan pada artikel “Fields of

Corporation and Capacity Building”. Disepakati bahwa artikel provision akan ditinjau
kembali sambil menunggu hasil pembahasan dan diskusi proposal proyek berkaitan
dengan Annex/MoU. Pada perundingan ini, hanya Ditjen PEN yang mempresentasikan
proposal kegiatan baru (project 10 - 13) Usulan kegiatan yang disampaikan adalah:
a.

Integrated Export Coaching Program dengan project leader Ka. BBPPEI.

b.

Pengembangan dan Penguatan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah

c.

Pengembangan Indonesia Design Development Center (IDDC) dengan project

d.

Pengembangan Product Branding/Company Branding dengan project leader Dir.

(P3ED) dengan project leader Sekretaris Ditjen PEN.

leader Dir. Pengembangan Produk Ekspor.
Pengembangan Produk Ekpor.
Delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan lainnya kemungkinan
akan menyusul/dipresentasikan pada perundingan selanjutnya di Indonesia. Pihak
EFTA (European Free Trade Association) masih belum dapat memberikan tanggapan
atas proposal yang disampaikan oleh Ditjen PEN karena masih harus berdiskusi
dengan parlemen. Disampaikan juga bahwa kedua belah pihak setuju bahwa EFTA
akan menyediakan draft MoU untuk dijadikan basis perundingan pada perundingan
selanjutnya di Indonesia.
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1.3.

Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia
1.3.1.

Kegiatan Dalam Negeri

Partisipasi

Pameran HUT Dekranas ke- 35 dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 Mei 2015 di

Ditjen PEN pada

Gedung SMESCO, Jakarta. Pameran produk kerajinan dalam rangka memperingati

Pameran HUT

HUT Dekranas ke-36 mengambil tema “Perajin Dekranas Kreatif di Era Digital” dengan

Dekranas ke-36

harapan perajin lndonesia dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk
membuka peluang pasar baik dalam negeri dan luar negeri. Pameran menampilkan
produk kerajinan mencakup seluruh kategori kerajinan, yaitu anyaman, tenun,
keramik, songket, tekstil, kayu, serat alam, batu-batuan, bahan material alam dan
bahan olahan dari Dekranas, Dekranasda Provinsi, Dekranasda Kabupaten/Kota,
Kementerian terkait dan BUMN. Sebanyak 70 stand menampilkan aneka produk
kerajinan dari berbagai daerah di lndonesia. Selain itu juga menampilkan beberapa
Paviliun lcon dari kementerian terkait diantaranya Kementerian Perdagangan (kriya
anyam), Kementerian Perindustrian (kriya tenun), Kementerian KUKM (lifestyle
produk), dan Kementerian Pariwisata (pelestarian batik). Selain pameran juga diadakan
Musyawarah Kerja Nasional (MUNAS) Dekranas pada tanggal 18 Mei 2016 diikuti
oleh 500 peserta yang berasal dari Dekranasda Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh
lndonesia untuk menyelaraskan dan mensinkronkan, mensinergikan program dan
kegiatan Dekranasda se-lndonesia dengan kegiatan Dekranas.
Pembukaan Pameran Produk Kerajinan dihadiri oleh lbu lriana Joko Widodo, lbu
Mufidah Jusuf Kalla, lbu Herawati Budiono, Menteri Perindustrian, Perwakilan
Kementerian terkait, Duta Besar Negara sahabat, Dewan Kehormatan Dekranas dan
pengurus Dekranas, Dekranasda Provinsi, dan Dekranasda Kabupaten/Kota. Acara
pembukaan diawali dengan pertunjukan rampak bedug persembahan Dekranasda
provinsi Banten dan dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana lbu
Trianna Rudiantara. Pameran kemudian dibuka secara resmi oleh. Ketua umum
Dekranas, lbu Hj Mufida Jusuf Kalla dengan menekan tombol pada smartphone
sekaligus meresmikan aplikasi “Kriya” yang dapat diunduh oleh pengguna Android.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Dekranas menyampaikan bahwa perajin dapat
meningkatkan daya saing kerajinan melalui aplikasi digital, disertai dengan
regenerasi perajin dengan memasukkan kerajinan ke dalam kurikulum sekolah
dengan memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya, dan selanjutnya memberi
bimbingan dan pelatihan mengolah menjadi produk kerajinan berdaya saing. Pada
kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada Pembina Terbaik, Dekranasda
terbaik dan pemenang Dekranas Award oleh lbu Hj. Mufidah Jusuf Kalla selaku Ketua
Umum Dekranas, didampingi oleh lbu Francisca Lembong dan lbu Retno Damayanti
Gobel kepada Propinsi Kalimantan Timur sebagai pembina terbaik Dekranasda, Jawa
Timur sebagai Lembaga Pembina Teladan Terbaik Tahun 2015. Pembukaan pameran
dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng HUT Ke-36 Dekranas oleh lbu Mufidah
Jusuf Kalla dan diserahkan kepada lbu lriana Jokowi, lbu Tuti Try Sutrisno, lbu Umar
Wirahadikusumah dan lbu Herawati Boediono. Acara diakhiri dengan fashion show
dan foto bersama pengurus Dekranas dan Dekranasda. Acara dilanjutkan dengan
kunjungan ke tempat pameran ditandai dengan pengguntingan pita oleh lbu lriana
Joko Widodo. Penutupan pameran diawali dengan laporan Ketua Bidang Pameran
dan Kerjasama Luar Negeri Dekranas, lbu Fransisca Lembong dilanjutkan dengan
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penyerahan penghargaan stand Terbaik yaitu Dekranasda Provinsi Jawa Timur,
Dekranasda Provinsi DKI Jakarta dan Dekra nasda Provinsi Jambi. Pameran ditutup oleh
Ketua Harian Dekranas lbu Erni T, Jahyo Kumolo. Dalam sambutannya, Ketua Harian
Dekranas mengharapkan agar Dekranas dan Dekranasda Provinsi, Kabupaten/Kota
dapat bersinergi dalam membuat program kerja agar Dekranas menjadi organisasi
yang handal dalam perekonomian nasional.
Kementerian Perdagangan melalui paviliun Direktorat Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional (DJPEN) seluas 90 m2 menampilkan produk kerajinan anyaman dari
Wisanka, Piguno, Pilus Andini dan Yayasan Total lndonesia. Paviliun DJPEN sebagai
Paviliun Icon anyaman juga menampilkan demo anyaman dari Yayasan Total dan
demo membuat home decoration berbahan kulit kerang dari Wisanka. Selama 4
(empat) hari pameran, telah terjadi penjualan ritel senilai 33,6 juta rupiah dengan
produk yang paling diminati adalah tas anyaman dari bemban, furniture dan lampu
hias. Selain pameran, dalam paviliun Kemendag diadakan Klinik Desain oleh tenaga
ahli desain, antara lain Harry Maulana, Tri Anugrah dan Rina Renville. Klinik desain
bertujuan menjembatani produk perusahaan agar dapat disesuaikan dengan
keinginan pasar. Paviliun Kemendag dilengkapi dengan stand informasi kegiatan
DJPEN meliputi Customer Service Center (CSC), pelatihan oleh BBPPEI, Design

Dispatch Services (DDS), kegiatan promosi termasuk Trade Expo lndonesia ke-31
dan informasi lainnya. Beberapa pengunjung khususnya dari daerah sangat tertarik
dengan kegiatan pelatihan dan promosi yang diselenggarakan oleh DJPEN.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2016 di Ruang The Beatles,

Sosialisasi Trade

Hotel California, Bandung dihadiri oleh 50 peserta terdiri dari pengusaha dan

Expo Indonesia ke-31

perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, kemudian

dan Pameran Luar

dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan pada tanggal 24 dan 25 Mei 2016 disektor

Negeri di Bandung,

industri strategis yaitu PT Telkom, PT Pindad, PT. LEN, PT. Dirgantara lndonesia dan

Jawa Barat

PT. INTI. Kegiatan dimaksudkan untuk menginformasikan rencana penyelenggaraan

Trade Expo lndonesia (TEl) ke- 3l dan mengajak pengusaha di Provinsi Jawa Barat
serta perusahaan industri strategis dimaksud untuk berpartisipasi pada TEI yang
akan diselenggarakan pada tanggal 12-16 Oktober 2016, terutama untuk mengisi
paviliun Pride of lndonesia. Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Bidang Kerjasama
dan Promosi lndustri Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat. Dalam sambutannya, Kadis Disperindag Prov. Jabar menyampaikan
ucapan selamat kepada seluruh peserta sosialisasi dan apresiasi kepada Direktorat
Pengembangan Promosi dan Citra, Ditjen PEN atas penyelenggaraan sosialisasi dan
berharap seluruh peserta yang datang dapat mendaftar sebagai peserta TEI ke31. Kegiatan selanjutnya disampaikan presentasi mengenai Trade Expo lndonesia
ke-31 dan program promosi tahun 2016. Pada pemaparan TEI, disampaikan pula
bahwa TEI sebagai ajang promosi dimana pameran ini akan dikunjungi buyer dari
seluruh dunia. Selain itu disampaikan pula bahwa harga stand yang ditawarkan
telah mendapat discount 50% sehingga calon exhibitor TEI akan memperoleh harga
ekonomis dibandingkan harga pasar. Sesi terakhir merupakan kesempatan dialog
antara peserta sosialisasi dengan narasumber. Beberapa peserta menyampaikan
pertanyaan bagaimana cara mendaftar sebagai exhibitor dan pemesanan stand
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serta mendaftarkan buyer mereka yang berencana akan datang ke lndonesia.
Disamping pertanyaan mengenai TEl, peserta menyampaikan beberapa kendala
terkait sertifikasi produk, respon beberapa ITPC terhadap permintaan pengusaha
yang kurang memuaskan. Dari hasil pengamatan, cukup banyak perusahaan yang
berminat berpartisipasi pada TEI ke-31 serta kegiatan promosi lainnya, dan beberapa
peserta langsung menyerahkan formulir pendaftaran pada hari itu.
Kunjungan Perusahaan
1)

PT. Telkom Indonesia, Tbk
a.

Kunjungan diterima oleh lbu Riscka dan tim dari OSM Reg Enterprise,

Government, & Business Service, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi
Regional 3
b.

Telkom secara group telah merambah ke 10 negara, dengan produk utama
adalah software, dan saat ini telah menambah produknya di berbagai bidang
yaitu telekomunikasi, informasi, media, edukasi serta beberapa produk
lainnya.

c.

PT. Telkom juga telah membuka kampung digital dimana suatu kampung
yang terdiri dari beberapa UKM dengan produknya masing-masing dengan
memberikan fasilitas software untuk berjualan.

d.

Pada kesempatan ini, PT Telkom tertarik untuk berpartisipasi di booth dan
mengisi di POI dengan platform “Smart Bisnis” yaitu aplikasi membuka toko
untuk UKM atau aplikasi lainnya seperti aplikasi tracking kendaraan pada
jasa logistik/distribusi.

2)

PT. Pindad
a.

Kunjungan diterima oleh Bapak Dasep dari divisi Perencanaan Perusahaan
dan Pengembangan Bisnis.

b.

PT Pindad merupakan salah satu perusahaan industry strategis yang telah
beberapa kali berpartisipasi pada TEI dengan menampilkan kendaraan
tempur seperti panser, komodo dan senjata laras panjang.

c.

Bapak Dasep menyatakan timnya akan mempersiapkan konsep baru yang
akan ditampilkan pada POI TEI 2016 dengan berencana mengirimkan
kendaraan tempur dan senjata. Namun terdapat kendala pada biaya
pengiriman kendaraan tempur yang akan ditampilkan, untuk itu perlu
bantuan biaya pengiriman.

3)

PT. LEN
a.

Kunjungan diterima oleh Bapak Donny Gunawan dan tim dari divisi
Komunikasi Korporasi.

b.

PT. LEN merupakan salah satu perusahaan BUMN yang mengembangkan
bisnis dan produk dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana
seperti pemancar TV, persinyalan kereta api, solar panel, solar street, dan
CMS (combat management system). Produk PT.LEN sudah dapat disejajarkan
dengan produk ternama lainnya seperti Siemens.

c.

DITJEN PEN
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pada TEI ke-31 dengan menawarkan produk terbarunya yang sedang
dikembangkan yaitu KTP Reader.
4) PT. Dirgantara Indonesia
a.

Kunjungan diterima oleh Bapak Ade Yuyu dan Tim dari Marketing dan
Pengembangan Bisnis.

b.

Tahun ini, PT. DI telah melakukan persiapan maksimal untuk event yang
bekerjasama dengan BUMN pada Hari Teknologi Nasional (Harteknas) yang
akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2016. Dengan adanya persiapan
ini, dapat digunakan pada TEI ke -31 namun terkendala dengan terbatasnya
anggaran

c.

Bapak Ade menyarankan agar Kemendag dapat melibatkan Kementerian
BUMN untuk mensinergikan seluruh BUMN dapat berpartisipasi sehingga
dapat sharing anggaran dan dalam satu naungan pavilion BUMN.

d.

Saat ini PT. DI sedang mengkaji dan mempertimbangkan keikutsertaan pada
TEI ke-31, sehingga belum dapat memberikan keputusan atas partisipasinya
di hall TEI ke -31.

5) PT. Inti
a.

Kunjungan diterima oleh Bapak Aji Prasojo Reksoprodjo dari Tim Sales &
Marketing Support.

b.

Produk yang dihasilkan oleh PT lnti antara lain :
•

SINDILA (Sistem lnformasi Dini Lalu Lintas) menyediakan fungsi
pendukung bagi manajemen lalu lintas diperkotaan dengan menyediakan
data volume, kecepatan kendaraan dan okupansi lajur secara online dan
informasi kondisi lalu lintas secara realtime.

•

SIMBAGAS (sistem Monitoring Kesehatan Kehandalan Struktur Jembatan),
perangkat untuk mengevakuasi kesehatan struktur jembatan dengan
menggunakan beberapa jenis sensor yang dilekatkan atau ditanam pada
struktur jembatan.

c.

PT. lnti sangat berminat untuk dapat berpartispasi TEl 2016 terutama di

Paviliun Pride of lndonesia.
Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2016 telah sukses diselenggarakan untuk

Partisipasi

pertama kalinya pada 25-29 Mei 2016, beertempat di Plaza Selatan dan Tenggara,

Pada Muslim

Istora Senayan,

Jakarta dengan mengusung tema

“Sreenshot The Look”.

Penyelenggaraan MUFFEST merupakan hasil kerjasama berbagai pihak seperti

Indonesia Fashion Chamber (IFC), Ditali Cipta Kreatif, Hijabersmom Community serta
dukungan beberapa Kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Pariwisata, dan Badan Ekonomi Kreatif. Penyelenggaraan
MUFFEST merupakan suatu upaya menjadikan Indonesia trend/setter industri fesyen
muslim dunia, dengan visi untuk menjadikan Indonesia kiblat fesyen muslim dunia
di tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) c.q
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) mendukung penuh
penyelenggaraan MUFFEST tahun 2016 dengan memfasilitasi konstruksi dan special
design booth untuk 40 desainer UKM fesyen muslim dalam area seluas 360 m².

Fashion Festival
(MUFFEST)
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Pameran MUFFEST dibuka pada 25 Mei 2016 oleh Direktur IFC, dengan rangkaian
acara talk show, chit chat dan fashion show. Hadir dalam pembukaan adalah Sekretaris
Ditjen PEN, Direktur Pengembangan Produk Ekspor, perwakilan Kemenperin, KUKM,
Bekraf serta para desainer dan peserta pameran. Pada acara tersebut, Direktur
Pengembangan Produk Ekspor juga menjadi pembicara dalam sesi Chit Chat yang
dilanjutkan dengan Press Conference. Peserta 40 UKM fesyen muslim Kemendag
merupakan hasil kurasi yang ditempatkan di area Plaza Tenggara (sebanyak 18
booth) dan Plaza Selatan (sebanyak 22 booth). Ditjen PEN juga memfasilitasi booth
ikon yang menampilkan desain terbaik dari beberapa desainer UKM yang terpilih,
seperti Nur Zahra dan Hanni Hananto, Khanaan, GDA’s, Rani Hatta dan Stephanus
Hami. Dalam 5 hari pameran tersebut, para UKM telah memperoleh jumlah transaksi
yang cukup signifikan, dengan jumlah transaksi riil sebesar Rp. 328.880.450,- dan
jumlah transaksi Trial Order Rp. 300.000.000,-. Transaksi Trial Order tersebut
adalah proyeksi transaksi untuk memenuhi pesanan dari Pasaraya dan Factory Outlet
lainnya. Sehingga total transaksi yang terjadi sebesar Rp. 628.880.450,-. Adapun
jumlah pengunjung yang hadir dalam 5 hari pelaksanaan lebih kurang 20.000.

1.3.2.
Pelaksanaan

Kegiatan Luar Negeri

Pameran Hong Kong Gift & Premium Fair (HKG & PF) Tahun 2016 merupakan yang

Pameran

ke-30 kalinya diselenggarakan oleh Hong Kong Trade Development Council (HKTDC),
Hongkong Gift tercatat sekitar 4.262 peserta exhibitor dari 38 negara berpartisipasi dalam pameran
& Premium
ini dan dihadiri hampir 52.000 buyer internasional. Kementerian Perdagangan

Fair 2016

bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasionar (Dekranas) dan Konsul Jenderal
Rl Hong Kong pada pameran Hong Kong Gift & Premium Fair 2016, berpadisipasi
kembali dalam pameran Hong Kong Gift & Premium Fair yang berlangsung tanggal
27 s/d 30 April 2016 menempati Paviliun Rumah Indonesia dengan area seluas 72 m2
memamerkan produk kerajinan dari 15 perusahaan yaitu antara lain home decoration,

wooden handicraft, furniture, fashion accessories, woven textile, bag, jewellery,
stationery and paper product, dan ceramic tableware. Peserta lainnya dari Indonesia
antara lain: Kementerian KUKM yang memfasilitasi 10 UKM binaannya dengan area
seluas 54 m2 yang letaknya bersebelahan dengan Paviliun Kemendag. Sementara
perusahaan lainnya yaitu: PT. Profitmax Holding Limited, PT. cermai Makmur Abadi
International, PT. Djitoe lTC, PT. Lulu Indonusa, PT Solo Murni, Banyan International
dan PT. Sumiati Ekspor International juga hadir dan berpartisipasi secara mandiri
setiap tahunnya. Acara pembukaan “Paviliun Rumah Indonesia” dilaksanakan pada
tanggal 27 April 2016 di Hall 3 south concouse dengan dihadiri oleh tamu undangan
terdiri dari buyer potensial dan media. Acara diawari dengan penampiran tari Yapong
dari Betawi yang dibawakan oleh pemuda pemudi Hong Kong dari sanggar lokal
setempat dan dilanjutkan dengan sambutan dari Konsul Jenderal Rl di Hong Kong,
Bapak Chalief Akbar. Dalam sambutannya, Bapak Konjen mengharapkan pameran
tersebut dapat meningkatkan perdagangan diantara kedua Negara. Rumah Indonesia
dibuka secara resmi dengan pengguntingan pita oleh Ketua Harian Dekranas lbu
Erni Guntarti Cahyo Kumolo, Deputy Executive Director HKTDC, l/lr. Benjamin
Chau dan Konjen Rl Hongkong Bpk. Chalief Akbar. Dalam acara pembukaan juga
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dipresentasikan mengenai Remarkable Indonesia dan kerajinan Indonesia oleh Ketua
Bidang Pameran dan KLN DEKRANAS, lbu Retno Damayanti Gobel.
Pada hari pertama pameran, delegasi Indonesia juga mendapat kehormatan untuk
diundang oleh HKTDC dalam acara jamuan makan siang bersama. Dalam kesempatan
tersebut hadir Deputy Executive Director HKTDC beserta para direkturnya, pimpinan
Dekranas, Konjen dan jajaran pejabat di KJRI Hong Kong, Direktur P2E-DJPEN, serta
perwakilan dari KBRI Beijing. Kegiatan lain yang dilaksanakan selama pameran
diantaranya adalah product demo and launch pad, networking reception, dan
seminar. Presentasi produk /product demo dilaksanakan pada tanggal 28 April
2015 di product Launch Area hall 1 D. PT. Tjiwi Kimia dan PT. Passion for Handicraft
berkesempatan untuk mempresentasikan produknya dihadapan buyer yang hadir.
Kegiatan tersebut bermanfaat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk
lndonesia kepada buyer yang hadir. Selama pameran berlangsung, tercatat transaksi

on the spot sebesar USD 302.33 ribu dan prospective order dalam waktu satu tahun
sebesar USD 7,5 juta dengan produk yang paling diminati antara lain : shopping bag
dan packaging, drift wood product, home decor, breakfast set dan mug (tableware),

hand hammered boxes, dan fashion accessories. Transaksi tersebut diharapkan
dapat terus bertambah, karena beberapa buyer akan melakukan factory visit dan
menunggu quotation dari perusahaan. Buyer yang hadir ke paviliun Rumah Indonesia
berasal dari Hong Kong dan negara lain seperti Amerika, Inggris, Dominica, Jerman,
lran, Kanada, Cekoslovakia, Mauritius, Jepang, Finlandia, dan UAE.
Pameran HKG & PF telah dilaksanakan selama 3 dekade atau 30 tahun dan pada tahun
ini terdapat zona baru yaitu “Beauty Products & Accessories”, “Fine Porcelain Gifts”,

“Health & Wellness”, dan ‘Hiking and Camping Products”. Selain itu juga terdapat
“Hall of Fine Designs” yang memamerkan 130 koleksi brand ternama dan “The
World of Gift Ideas” yang menampilkan produk terbaru dari 790 exhibitors. Tahun
ini pameran dimaksud juga dibarengi penyelenggaraannya dengan The 10th Hong

Kong lnternational Printing & Packaging Fair sehingga total buyer dan pengunjung
yang hadir dalam 2 pameran tersebut adalah hampir sekitar 66.000 orang. Paviliun
Rumah Indonesia terletak di Hall 3 (internasional) yang berisi group paviliun negara
diantaranya : Jerman, lndia, ltalia, Jepang, Korea, Macau, Malaysia, China, Pakistan,
dan United Kingdom. Menurut peserta di paviliun Indonesia dan exhibitor lain di Hall
3, jumlah pengunjung paviliun di areal hall 3 agak berkurang dibandingkan dengan
tahun lalu. Hal tersebut berdampak pada sedikit menurunnya transaksi on the spot
yang tahun lalu sebesar USD 337.884,6 menjadi USD 302.33. Namun demikian untuk

prospective order terdapat peningkatan dari USD 5,4 juta di tahun lalu menjadi
USD 7,5 Juta. Konstruksi paviliun lndonesia mendapatkan apresiasi dari beberapa
pengunjung, termasuk beberapa event organizer pameran. Namun demikian,
peserta mengharapkan paviliun Indonesia lebih terbuka, sebagaimana konstruksi
paviliun negara lain agar produk lebih mudah terlihat oleh buyer potensial. Selain
itu, diharapkan space yang disediakan untuk masing-masing peserta dapat ditambah
agar produk yang dapat dipromosikan lebih banyak. Partisipasi lndonesia pada
kegiatan promosi ke depannya kiranya dapat lebih dikoordinasikan dengan berbagai
Kementerian terkait dan pelaku usaha, agar paviliun Indonesia dapat tampil bersama-
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sama dalam satu paviliun yang lebih besar, dalam rangka meningkatkan Nation

Branding lndonesia. Peserta akan di follow up untuk dapat secara aktif melakukan
komunikasi dan menindaklanjuti permintaan buyer pada pameran ini, yang pada
akhirnya akan terjadi permintaan produk secara berkelanjutan.
Pameran

Pameran Cibus diselenggarakan pada tanggal 9-12 Mei 2016 di Parma, Italia.

Cibus 2016

Pameran Cibus adalah pameran internasional produk makanan terbesar di Italia yang
dilaksanakan setiap dua tahun sekali di kota parma. Pameran ini merupakan pameran
B to B yang dikunjungi oleh berbagai stakeholders dari seluruh dunia. Dalam edisinya
yang ke-18 di tahun 2016, pameran Cibus mencatat jumlah peserta sebanyak
3.000 perusahaan dan jumlah pengunjung sekitar 72.000 orang, dimana 18.200
diantaranya merupakan buyer internasional. Partisipasi Indonesia pada pameran
Cibus ini merupakan yang ke-3 kalinya sejak tahun 2012 dan diwakili oleh ITPC Milan
bekerjasama dengan KBRI Roma yang menyewa stand seluas 36 m².
Stand Indonesia mengikutsertakan 7 perusahaan makanan Indonesia yaitu:
a.

Peserta aktif yang membawa dan mendisplay produk sample serta mengirimkan
perwakilannya adalah :
•

PT. Coco Sugar Indonesia yang memproduksi gula kelapa organik

•

PT. Indofood CBP Sukses makmur Tbk yang memproduksi mie instan merek
Indomie.

b.

Peserta pasif yang mengirimkan produk sample brosur dan katalog untuk
dipajang dan dibagikan adalah:
•

PT. Sari Indofood yang memproduksi kopi instan merek Indocafe

•

PT. Garuda Food yang memproduksi Kacang Garuda

•

PT. Mahaghora Group yang memproduksi kacang Mayasi

•

PT. Toba Surimi Industries yang memproduksi ikan dan seafood kaleng

•

UD. Tama Cokelat yang memproduksi dodol coklat.

Stand Indonesia dibuka oleh Bapak Duta Besar KBRI Roma yang menyampaikan
pentingnya partisipasi Indonesia dalam pameran Cibus sebagai ajang yang tepat
untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk makanan khas Indonesia
kepada publik dan pelaku usaha di Italia. Pembukaan stand Indonesia ditandai dengan
acara pemotongan tumpeng yang dipimpin oleh Bapak Duta Besar didampingi Kepala
ITPC Milan dan Atase Perdagangan KBRI Roma. Kegiatan promosi yang dilaksanakan
pada stand Indonesia antara lain :
•

Menampilkan produk-produk makanan olahan Indonesia dari ke-7 perusahaan
yang berpartisipasi

•

Melakukan demo memasak produk mie instan Indomie

•

Melakukan food sampling dan testing dimana para pengunjung dapat mencicipi
produk sample

•

Menayangkan video promosi mengenai produk makanan khas Indonesia

•

Membuat Press Release untuk disebarkan kepada jurnalis Italia dan Indonesia.
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Hasil pelaksanaan demo memasak produk mie instan Indomie yaitu:
•

Produk yang dimasak dan disajikan adalah Indomie Goreng. Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan bahwa Indomie kuah rasa kaldu ayam jika tidak segera
dimakan akan dengan cepat lembek. Konsumen Italia pada dasarnya tidak
menyukai tekstur mie yang terlalu lembut karena dianggap overcooked

•

Indomie goeng disajikan ke dalam canape (porsi mini dalam mangkuk plastik
kecil)

•

Sesegera mungkin Indomie Goreng yang sudah dimasak langsung didistribusikan
ke para pengunjung yang lewat, sementara sample Indomie kuah rasa kaldu
ayam diberikan kepada para pengunjung untuk dicoba di rumah

•

Antusiasme pengunjung untuk mencoba Indomie goreng terlihat cukup tinggi.
Meski awalnya mereka merasa ragu, namun setelah mencicipinya mereka

surprised dengan rasa Indomie yang enak dan light, bahkan ada beberapa dari
mereka yang minta tambah.
•

Dikonfirmasikan bahwa 99% dari para pengunjung menyukai cita rasa Indomie
goreng dan hanya 1 % yang mengeluhkan rasa manis yang sedikit berlebihan
untuk seleranya.

•

Profil pengunjung yang mencicipi Indomie datang dari berbagai kalangan mulai
dari anak muda hingga orang tua, baik para pelajar di bidang perhotelan dan tata
boga maupun kaum profesional

•

Adapun disajikan sebanyak 400 canape selama 4 hari penyelenggaraan.

Estimasi total transaksi dagang yang diperoleh untuk produk gula kelapa organik
produk PT. Coco Sugar Indonesia sebesar 91.000Euro (atau setara dengan
103.100USD) yang umumnya berasal dari calon pembeli asal Italia, Kanada, Inggris,
Belgia, Brazil, Monaco, Afrika Selatan, Hungaria, Slovenia, Yunani dan Amerika Serikat.
Pada kesempatan pameran ini, Ditjen PEN melakukan sosialisasi terkait dengan:
•

Trade Expo Indonesia (TEI) ke 31 yang akan dilaksanakan pada 12-16 Oktober
2016

•

Program Buying Mission yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan kepada
pelaku usaha Italia yang berpotensi untuk menjadi partner dagang Indonesia.
Untuk setiap kerjasama yang estimasi transaksinya bernilai 12.000 USD akan
disediakan tiket pulang pergi gratis (Italia-Indonesia), akomodasi selama 4
malam di hotel, transportasi lokal dan jasa penerjemah.

Pembukaan House of Indonesia (HOI) di Bremen, dilaksanakan pada hari Jumat

Pembukaan

tanggal 20 Mei 2016. Acara pembukaan HOI dihadiri oleh Ketua Dewan Kota

House of

Bremen Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pelabuhan, Mr. Ekkehart Siering,

Indonesia (HOI)

Direktur Wirtschaftsforderung Bremen GmbH Mr. Andreas Meyer, Presiden Turkish
Arline Bremen Mr. Tekin Ekinci Konsul Jenderal KJRI Hamburg, Syrvia Arifin, Konsul
Jenderar KJRI Frankfut Wahyu Hersetiati, Atase Perdagangan di Berrin, Kepala ITPC
Hamburg, Delegasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dipimpin oleh Kepala
Biro Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kota Tangerang Selatan, Teddy Meiyadi
Affandi, pengusaha peserta HOI, rekan-rekan media di Jerman juga dihadiri oleh
pejabat pemerintah kota Bremen dan para pengusaha di Bremen, Hamburg dan
sekitarnya.
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Acara dimulai dengan penjelasan pengelola HOI kepada para tamu undangan perihal
agenda pembukaan HOI, informasi secara umum tentang HOI, dukungan Pemerintah
Kota Tangerang Selatan dan Kementerian Perdagangan dan informasi tentang produkproduk yang dipasarkan. Kunjungan ke ruang display HOI untuk melihat dari dekat
produk-produk yang di display.Terkait dengan produk dimaksud, dilaporkan bahwa:
a.

Ruangan yang diisi oleh perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah Kota
Tangerang Selatan menampilkan produk seperti home decor, fashion, kain batik,
makanan olahan, kopi, teh, alas kaki, tas dan handicraft. Produk-produk tersebut
dibawa langsung oleh delegasi Tangerang Selatan, sementara untuk produk
dalam jumlah besar akan tiba yang diperkirakan akhir bulan Mei 2016.

b.

Ruangan dengan lahan yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, masih
dengan produk-produk sebagaimana yang disampaikan pada kesempatan
sebelumnya (meminjam beberapa produk dari importir di Jerman) dikarenakan
barang peserta HOI diperkirakan juga baru akan tiba akhir bulan Mei 2016.

c.

Pengunjung khususnya para pengusaha di Bremen, Hamburg dan sekitarnya
cukup terkesan dengan produk-produk yang di display, terbukti dengan adanya
pemesanan untuk produk kain batik, kopi, produk organik (gula kelapa), dan

handicraft (lampu perlmut) dalam jumlah yang cukup besar.
d.

Menyampaikan kepada perusahaan dan delegasi dari pemkot Tangerang Selatan,
agar benar-benar dipersiapkan persyaratan sertifikasi yang dibutuhkan khususnya
untuk produk makanan dan minuman olahan, sehingga tidak menemui kendala
pada waktu penjualan kepada importir dan distributor.

Pembukaan HOI secara simbolis dilakukan oreh ketua Dewan Kota Bremen Bidang
Ekonomi, Tenaga Kerja dan pelabuhan, Direktur Wirtschaftsforderung Bremen GmbH,
Konsul Jenderal KJRI Hamburg, Atase Perdagangan di Berlin, Kepala ITPC Hamburg,
pengelola House of lndonesia dan Kepala Biro Perencanaan dan Pembangunan
Daerah, Kota Tangerang Selatan. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Dewan
Kota Bremen, KJRI Hamburg dan ITPC Hamburg. Pembukaan HOI diakhiri dengan
jamuan kepada para tamu undangan dan pertunjukan musik angklung dan taritarian oleh diaspora lndonesia di Jerman dan perwakilan Delegasi Pemkot Tangerang
Selatan. Sebagai acara pamungkas dilakukan pengundian doorprize dengan sponsor
utama dari Turkish Airlinse berupa tiket pesawat Jerman-lndonesia PP.
Pameran

Pameran CIIE 2016 merupakan pameran tahunan berskala internasional di

China

China, untuk produk Branded Consumer Goods, Metal Working and Automation,

International

Environmental Protection and New Materials, di China yang diselenggarakan pada

Import Expo

tanggal 19 - 21 Mei 2016, untuk tahun ini merupakan pameran yang ke-5 kalinya.

(CIIE) 2016

Partisipasi DJPEN pada tahun 2016 merupakan yang pertama kali terkait rangkaian
kegiatan The 7th Asian Trade Promotion Forum (ATPF) Joint Exhibition 2016 yang
diikuti oleh seluruh negara Asian.
CIIE 2016 dibuka Mr. Jiang Zengwei, President of China Council for the Promotion

of lnternational Trade (CCPIT) dan China Chamber of lnternational Commerce
(CCOIC), pada 19 Mei 2016 2016 pukul 09.00 waktu setempat, dihadiri oleh pejabat
pemerintahan di Kunshan, perwakilan negara peserta dan peserta lokal umumnya.
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Pameran CIIE 2016 diikuti oleh 332 peserta dari 32 negara termasuk lndonesia,
Srilanka, Korea, lndia, Jepang, Taiwan, Nepal, Polandia, Hongkong, Thairand,
Vietnam, Macau , Italia, Swedia, Jerman Amerika Serikat dan Brazil. Paviliun lndonesia
mengusung tema “Trade with Remakable lndonesia” menempati lahan seluas 72 m².
Produk yang ditampilkan oleh lndonesia adalah tomato sauce, chili sauce, baking

ingredients, food ingredients, aroma cooking pasta, food coloring, herbal product,
premium luwak coffee, luwak brend, bali golden peaberry coffee, volcano arabica
coffee, chocoa powder, shell, semi precious stone, wooden, fashion accessories,
neckalces, bracerets, rings, earings, soap, palm wax, cooking oil, margarine, wafer,
biscuit, sandwich biscuit, nut, tempe chips, banana chips, potato chips, fried
onions, handicraft, oil scrub & aromatherapy. Peserta lndonesia terdiri dari sembilan
perusahaan yaitu PT. Anggana Catur Prima (Jakarta), PT. Deltomed Laboratories (Jawa
Tengah), PT. Domba Bari Persada (Bali), PT. GMC (Jawa Timur), PT. Megasurya Mas
(Jawa Timur), PT. Monde Mahkota Biscuit (Jakarta), CV. Purnama Raya (Jawa Barat), PT.
Summit Gallery (Jakarta), PT. Surabaya lndah Permai (Jawa Timur). Pada hari pertama
pameran paviliun Indonesia dikunjungi oleh Konsul Muda KJRI Shanghai, juga Atase
perdagangan Beijing yang berdialog dengan seluruh peserta dan memberikan
motivasi semangat untuk suksesnya lndonesia pada CIIE 2016. Paviliun lndonesia
yang berlokasi di Hall D (DT20), sangat strategis dekat pintu masuk dan jalan utama.
Selama 3 hari pameran, dikunjungi sekitar 1.500 orang yang berasal dari berbagai
negara seperti: Singapore, Taiwan, Jepang, China (Nanjing, Shen Shanghai, Jiangsu,
Beijing, Guangzhou). Selama tiga hari pelaksanaan pameran paviliun Indonesia meraih
transaksi sebesar US$ 652.660,- dan jumlah inquiry yang diterima Pav. lndonesia
sebanyak 34 inquiry datang dari China, Korea, Taiwan, lndia, dan Jepang, dengan
rincian sebagai berikut :
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Ranking tiga besar produk yang diminati adalah pertama tomato saucel chili sauce
dikontrak sebanyak 10 kontainer dengan waktu pengiriman dua bulan kedepan
untuk mengisi gerai Olle Supermarket yang mempunyai 50 cabang di Shanghai dan
sekitarnya, Sam Club untuk 5 cabang Lotte, dan supermarket lokal di China, kedua
diikuti oleh produk necklaces, bracelets dari kayu dan batu, serta yang ke- 3 adalah
luwak coffee.
Pameran

Seiring dengan upaya dalam mempromosikan produk Indonesia di Amerika serikat

National

(AS), Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Chicago berparisipasi dalam

Restaurant

pameran National Restaurant Association (NRA) Show yang diselenggarakan pada

Association

21-24 Mei 2016 di McCormick Place, Chicago, AS. Pameran NRA Show merupakan

(NRA) Show

pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Restoran terbesar di AS

2016

(NRA). Pada pameran ini para peserta menampilkan seluruh produk dan jasa yang
berhubungan dengan bisnis restoran, seperti perlengkapan masak, bahan makanan
dan minuman, desain dapur restoran, aplikasi teknologi untuk restoran dan mesin
pengolahan makanan. Pada tahun ini, NRA Show dibagi ke dalam beberapa bagian,
antara lain: Natural and Organic Pavilion dimana booth Remarkable Indonesia
Pavilion terletak. Adapun negara lain yang turut berpartisipasi pada NRA Show 2016
adalah China, Turki, dan Brasil. ITPC Chicago tahun ini menyewa dua booth di NRA
Show. Paviliun Indonesia menghadirkan produk turunan kelapa, seperti santan, air
kelapa, gula kelapa organik, bumbu-bumbu natural, dan sambal spesial yang dibuat
khusus oleh restoran Indonesia yang ada di Chicago, Rickshaw Republik. Perusahaan
Indonesia yang ikut serta pada pameran ini antara lain Javara, Tehku, Glopac, dan
Firna Glassware. Untuk menarik pengunjung, paviliun Indonesia mengadakan demo
masak yang dilakukan oleh chef muda Indonesia dari Rickshaw Republic, yaitu Hans
Christian. Menu yang disajikan antara lain adalah mie natural dari perusahaan Javara
yang dimasak dengan Sambal Oma dari Rickshaw Republic. Untuk makanan penutup,
Chef Hans membuat kolak atau “banana foster” yang dibuat dari santan kara dan
kripik kelapa dari Javara. Demo masak diadakan sebanyak dua kali sehari dari tanggal
21-23 Mei 2016. Selain demo masak, Tehku dan Kara juga menyajikan teh organik
dan air kelapa kemasan untuk dicicipi oleh para pengunjung. Pengunjung cukup
antusias melihat produk Indonesia, terutama produk air kelapa dan santan, dimana
transaksi untuk produk ini mencapai 400 ribu dollar. Selain itu, paska pameran ITPC
Chicago juga akan mengatur pertemuan antara perwakilan produk kara dengan
salah satu pembeli potensial di Chicago. Produk lainnya juga mendapat sambutan
cukup baik dengan transaksi hingga mencapai 25 ribu dollar AS. Jumlah pengunjung
yang datang ke paviliun Indonesia selama pameran NRA berlangsung adalah 200

buyers. Pada kesempatan ini, Inspektur Wilayah 3, Inspektorat Jenderal Kementerian
Perdagangan RI, Bapak Irpan Ganda Putra, yang sedang melakukan kinjungan ke
ITPC Chicago dalam rangka audit juga menyempatkan hadir di paviliun Indonesia
untuk melihat kegiatan ITPC pada NRA Show. Selanjutnya, Bapak Inspektur Wilayah 3
sebelum pameran dimulai berkenan untuk memberikan pengarahan singkat kepada
para paviliun Indonesia.
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International

menyelenggarakan International Participant Meeting (PM) dalam rangka persiapan

Participant

DWE 2020 yang bertempat di Jumeirah Emirates Tower, Dubai. Pertemuan ini dihadiri

Meeting (IPM)

oleh kurang lebih 370 peserta yang berasal dari 132 negara. Pertemuan dibuka oleh

Dubai World

UAE Minister of State for lnternational Cooperation and Director General Expo 2020

Expo 2016

Dubai Bureau, Her Excellency Reem Al Hashimy serta dihadiri juga oleh UAE Minister
of Foreign Affairs and lnternational Cooperation, H.H. Sheikh Abdullah Bin Zayed
Al Nahyan, serta beberapa kalangan pejabat pemerintah di UAE. Delegasi lndonesia
yang hadir pada pertemuan ini adalah Dubes RI untuk Abu Dhabi, Bapak Husin Bagis;
Konjen RI di Dubai, Bapak Arzaf F.Firman; PF. Politik KBRI Abu Dhabi dan Kepala
ITPC Dubai. Dalam sambutannya, Minister of State for lnternational Cooperation

and Director General Expo 2020 Dubai Bureau, menyampaikan bahwa pertemuan
ini bertujuan untuk mengenalkan panduan (pedoman) Expo 2020 serta menggali
potensi, mendapatkan ide-ide, menyampaikan pesan polilik, lingkungan dan sosial
serta mengetahui lingkup partisipasi peserta dalam Expo 2020 yang akan datang.
Juga diharapkan pedoman ini akan memberikan kontribusi untuk pemahaman yang
lebih dalam kepada para peserta mengenai DWE 2020.
Agenda acara pada pertemuan ini antara lain :
a.

Pada hari pertama pihak penyelenggara menyampaikan tentang tujuan, manfaat
dan hal-hal yang ingin dicapai dalam Expo 2020. Sedangkan pada hari kedua,
pertemuan lebih menekankan kepada tema dan master plan Expo 2020.

b.

Expo 2020 merupakan salah satu media national branding suatu negara yang
akan terus dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, serta nantinya akan
dimanfaatkan sebagai tempat konferensi/pameran/museum.

c.

Manajemen DWE 2020 juga telah mengembangkan sistem yang cepat dan
mudah untuk keikutsertaan peserta, antara lain, penciptaan master plan yang
komprehensif yang menggabungkan teknologi yang canggih serta jaminan
kualitas dan manajemen risiko. Sehingga dapat memastikan bahwa setiap
peserta ditangani dengan baik dan lancar.

d.

Tema yang dipilih adalah Connecting Minds, Creating the Future dengan sub tema
yang terbagi atas 3 bagian yaitu opportunity, mobility dan zone sustainability.
Dimana tema ini terinspirasi dari fungsi dan nature UAE dalam hal ini Dubai
sebagai hub dan penghubung negara-negara kawasan dan seluruh dunia.
Diharapkan tema ini membawa bangsa-bangsa didunia menjadi dekat satu sama
lain melalui kerjasama dan kemitraan.

e.

Lokasi pavilion akan dibagi dalam 3 (tiga) sub-tema tersebut sehingga nantinya

f.

Semua peserta harus mematuhi dan mengikuti pedoman dalam pengembangan

terdapat zone oppotunity, zone mobility dan zone Sustainability
tema, seperti ruang pameran, isi dan kegiatan acara harus terhubung ke tema
yang dipilih. Tema harus disajikan dan diartikulasikan di seluruh area lokasi oleh
masing-masing peserta. Desain, konstruksi, dan pengelolaan ruang pameran
harus mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Semua elemen yang dipamerkan
di ruang pameran harus membantu mendidik pengunjung pada inovatif,
teknologi, dan aspek budaya.
g.

Dubai World Expo 2020 menempati lokasi yang sangat strategis yaitu berada
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didekat 3 (tiga) pelabuhan udara, yaitu Dubai lnternational Airport, Al Maktoum
Airport dan Abu Dhabi lnternational Airport, selain itu posisinya juga berdekatan
dengan pelabuhan Jebel Ali.
h.

Untuk mengantisipasi kemacetan dan antrian panjang, pihak penyelenggara
Dubai Expo 2020 bekerjasama dengan Road Transport Authority juga telah
mempersiapkan

penambahan

line

untuk

Public

Transportation

seperti

penambahan rute bus, penambahan jalur metro dan penambahan akses jalan
menuju ke Venue. Terdapat 4 (empat) pintu keluar masuk utama dengan
memprediksi 15.000 pengunjung perjamnya akan masuk melalui masing-masing
pintu tersebut.
i.

Pihak penyelenggara juga menyediakan taman-taman bermain untuk anak-anak,
mall dan performance park untuk kenyamanan pengunjung. Para peserta dapat
menggunakan fasilitas Performance Park yang dapat menampung lebih kurang
5000 pengunjung untuk rnenampilkan pertunjukan kesenian dan kebudayaan
dari negara mereka.

j.

Pihak panitia telah menyediakan Portal khusus yang dibuat bagi calon supplier
untuk dapat menawarkan produk dan jasanya melalui https://esource.expo
2020dubai.ae dimana melalui portal ini semua pengusaha seluruh dunia dapat
berkompetisi secara fair untuk dapat menjual produk dan jasa yang dapat
dipergunakan selama persiapan DWE 2020.

k.

Pendaftaran peserta sudah dimulai dan penentuan lokasi berdasarkan first in

first serve. Secara resmi pihak Pemerintah UAE sudah mengirimkan Official
lnvitation kepada seluruh negara di dunia melalui kedutaan UAE dan diharapkan
para peserta segera menyampaikan keikutsertaannya secara resmi melalui
email kepada panitia penyelenggara DWE 2020. Setelah pihak panita DWE 2020
menerima email keikutsertaan peserta, panita akan membuka dialog melalui
email terkait segala sesuatu mengenai DWE 2020.
Persiapan

Persiapan penyelenggaraan Indonesia International Culture (IIC) 2016 diadakan
Penyelenggaraan pada tanggal 27 Mei 2016 di Ruang Rapat Kementerian Koordinasi Pembangunan
International
dan Kebudayaan. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator
Culture 2016
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan
rapat koordinasi persiapan Indonesia International Culture 2016, Rakor dipimpin
oleh Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Bapak Haswan Yunaz
dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta,
unit di lingkungan Kemenko PMK dan Event Organizer. Tujuan pertemuan adalah
mendapat masukan-masukan dan upaya-upaya konkrit dalam penyempurnaan
konsep dan persiapan IIC 2016 serta terwujudnya komitmen bersama K/L terkait
dalam mensukseskan penyelenggaraan IIC 2016.
Dalam pengantar Rakor, pimpinan rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan IIC
2016 ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, bertujuan untuk menjadikan
Indonesia sebagai tuan rumah dalam suatu perhelatan budaya dunia, yang sekaligus
guna memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan tujuan
wisata dunia. Indonesia International Culture 2016 mengusung tema “By Culture
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We Unite The Nation”, berlokasi di Parkir Timur Senayan Jakarta pada tanggal
15 September - 2 Oktober 2016. Saat ini sudah 4 negara yang menyatakan akan
berpartisipasi yaitu Jepang, Perancis, India dan Korea. Program ini sejalan dengan
Program Pemerintah sebagaimana yang dinyatakan dalam Nawacita, dan Kemenko
PMK memandang bahwa kegiatan ini perlu untuk diwujud nyatakan dan didukung
oleh semua pihak.
Pak Yunaz menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting untuk mensinergikan
program-program yang ada di Kementerian/Lembaga. Sinergi kegiatan antar
kementerian/lembaga dapat membantu kegiatan berjalan efektif dan optimal, oleh
karena itu diperlukan berbagai masukan dari kementerian/lembaga.
Di informasikan selain IIC, event lain yang berkesinambungan adalah Festival Olah
Raga Rekreasi Internasional yang akan di selenggarakan pada tanggal 6-12 Oktober
2016 di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Event ini dihadiri 30.000 peserta dari
110 negara partisipan, dan 68 negara telah menyatakan confirm. Kegiatan yang akan
digelar yaitu pertunjukan olah raga dan permainan tradisional, olah raga disabilitas,
oleh raga massal, dll. Event selanjutnya adalah Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI)
2016 akan diselenggarakan pada tanggal 19-23 Oktober 2016 bahwa pelaksanaan
IIC perlu koordinasi dengan kementerian/lembaga seperti pelaksanaan Trade

Expo Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri dimana saat ini Kementerian
Perdagangan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam menjaring buyer
untuk hadir di TEI 2016. Brosur dan publikasi perlu segera dibuat dalam bahasa
Inggris agar dapat dipromosikan bersamaan dengan TEI 2016 oleh perwakilan
RI di luar negeri. Dalam brosur diinformasikan fasilitas apa saja yang didapat
untuk partisipasi dalam IIC 2016. Kementerian Perdagangan pada prinsipnya siap
mendukung kegiatan IIC 2016. Kementerian lain yang hadir juga memberi dukungan
penyelenggaraan IIC dan Kementerian Luar Negeri menyarankan agar stand
Indonesia sebagai tuan rumah agar lebih besar dan dominan serta tampil dengan
baik, agar dapat menarik wisatawan asing datang ke Indonesia dan mempelajari
budaya Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa
pada tanggal 10-14 Oktober 2016 akan diselenggarakan World Culture Forum di
Bali. Pertemuan ini merupakan pertemuan budaya, diskusi permasalahan budaya
dan konflik kebudayaan serta pameran budaya. Sesi terakhir Event Organizer yang
terpilih mempresentasikan proposal kegiatan IIC. Booth yang tersedia berjumlah
240 booth, khususnya untuk booth Indonesia akan menggunakan tenda roder. Bagi

exhibition akan disediakan lahan seluas 300 m² yang dapat dibangun sesuai dengan
ciri khas negara.
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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 Mei 2016, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)
Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada bulan
Mei 2016 berjumlah 56 (lima puluh enam) permintaan melalui CSC, diantaranya
permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 23 (dua puluh tiga)
permintaan, berdasarkan pengiriman email CSC maupun brafaks berjumlah 33
(tiga puluh tiga) permintaan. Diantara email/brafaks tersebut, sebanyak 15 (lima
belas) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 18 (delapan belas)
permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan hubungan dagang
berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 11 (sebelas) negara,
yaitu: India, Chili, China, Netherland, Thailand, Canada, Denmark, Egypt, Italy,
Singapore, South Korea.
Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk mendapatkan kontak dengan
produsen/eksportir Indonesia dalam rangka mengimpor produk-produk dari
Indonesia. Adapun produk-produk dan informasi yang diminati oleh calon pembeli
dari mancanegara adalah agriculture product, machineray, processd food and

beverages, wood product, vehicles and autoparts, cpo & cooking oil, footwear,
paper & paper product, plastics products, 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 Mei 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga)
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
Mei 2015 sebanyak 23 (dua puluh tiga) 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
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pemintaaan informasi di atas, sebagian pengunjung juga ingin mengetahui
informasi tentang Membership Services.
B.

Permanent Trade Display (PTD)
Pada periode Mei 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang pamer (PTD)
sebanyak 54 (lima puluh empat) 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

International

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

Participant

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

Meeting (IPM)

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

Dubai World

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

Expo 2016

Mei 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 19 (sembilan belas) angkatan pelatihan
di mana 6 (enam) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta sedangkan sisanya
dilaksanakan di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 511 orang dengan
rincian sebagai berikut:
a.

“Akses dan Survei Pasar Ekspor Melalui Internet” (Jakarta, 10 s.d. 12 Mei 2016).
Pelatihan ini diikuti oleh 19 orang peserta.

b.

“Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Jakarta, 17 s.d. 19 Mei 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Esa Unggul (UEU)
dan diikuti oleh 49 orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di UEU.

c.

“Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 17 s.d. 25 Mei 2016). Pelatihan
ini diikuti oleh 20 orang peserta.

d.

“Prosedur Ekspor” (Jakarta, 24 s.d. 26 Mei 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 18
orang peserta.

e.

“Prosedur Impor” (Jakarta, 24 s.d. 27 Mei 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 18
orang peserta.

f.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 24 s.d. 26 Mei 2016). Pelatihan ini diikuti
oleh 17 orang peserta.

g.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Kab. Tembilahan, 10 s.d. 12 Mei 2016). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi Riau
dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi
Riau.

h.

“Prosedur Ekspor” (Purwokerto, 10 s.d. 12 Mei 2016). Kegiatan ini diselenggarakan
atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
Purwokerto dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas mahasiswa/i di
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Unsoed Purwokerto.
i.

“Kemasan dan Labeling Makanan dan Minuman untuk Ekspor” (Manado, 10 s.d.
12 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan
Direktorat Kerjasama Pengembagan Ekspor (Dit. KPE) dan Disperindag Provinsi
Sulawesi Utara serta diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku
UKM di Provinsi Sulawesi Utara.

j.

“Training of Exporters (TOX)” (Mataram, 17 s.d. 19 Mei 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan P3ED Mataram dan diikuti
oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

k.

“Training of Exporters (TOX)” (Surakarta, 17 s.d. 19 Mei 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Kota Surakarta
dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha di Kota
Surakarta.

l.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Kendari, 17 s.d. 19 Mei 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi Sulawesi
Tenggara dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di
Provinsi Sulawesi Tenggara.

m. “Bagaimana Memulai Ekspor” (Palembang, 17 s.d. 19 Mei 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi
Sumatera Selatan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku
UKM di Provinsi Sumatera Selatan.
n.

“Pengembangan Produk Makanan dan Minuman untuk Ekspor” (Surabaya, 24 s.d.
26 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan
P3E Surabaya dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM
di Surabaya dan sekitarnya.

o.

“HACCP Produk Makanan dan Minuman Olahan” (Semarang, 24 s.d. 26 Mei 2016).
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan KADIN Provinsi
Jawa Tengah dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku
usaha di Provinsi Jawa Tengah.

p.

“Bagaimana Memulai Ekspor” (Dumai, 24 s.d. 26 Mei 2016). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi Riau
dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi
Riau.

q.

“Akses dan Survei Pasar Ekspor melalui Internet” (Bandung, 24 s.d. 26 Mei 2016).
Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag
Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku
UKM di Provinsi Jawa Barat.

r.

“Refreshment Training of Exporters (TOX)” (Bandung, 31 Mei s.d. 2 Juni 2016).
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag
Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku
UKM di Provinsi Jawa Barat.

s.

“Refreshment Training of Exporters (TOX)” (Semarang, 31 Mei s.d. 2 Juni 2016).
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan KADIN Provinsi
Jawa Tengah dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM
di Provinsi Jawa Tengah.
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Promosi dan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPEI berupaya menjalin kerjasama

Kerjasama

dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan untuk memperluas dampak
positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI. Beberapa kegiatan
kerjasama yang telah dijalankan oleh PPEI selama bulan Mei 2016 antara lain:
a.

Pada tanggal 11 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI turut menghadiri
pertemuan antara perwakilan Direktorat Pengembangan Produk Ekspor dengan
perwakilan Korea Institute of Design Promotion (KIDP) guna membahas rencana
kerjasama pengembangan program Indonesia Design Development Center
(IDDC).

b.

Pada tanggal 9 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
dengan perwakilan Radio Camajaya dalam rangka technical meeting untuk
persiapan kegiatan talkshow di Radio Camajaya yang menghadirkan narasumber
dari PPEI.

c.

Pada tanggal 10 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
dengan perwakilan Universitas Bina Nusantara (Binus) guna membahas rencana
kerjasama pelatihan “Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor Plus Observasi”
untuk tahun 2016 sebanyak dua angkatan (paralel) dengan jumlah peserta untuk
masing-masing angkatan sebanyak 30 orang mahasiswa Universitas Binus.

d.

Pada tanggal 11 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menjadi narasumber
dalam kegiatan talkshow yang disiarkan oleh Radio Camajaya. Dalam kegiatan
tersebut, perwakilan Tim Manajemen PPEI menyampaikan informasi kepada
masyarakat umum perihal kegiatan dan program pelatihan yang diselenggarakan
oleh PPEI. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring calon peserta pelatihan
dan kerjasama pelatihan untuk tahun 2016 dan 2017.

e.

Pada tanggal 12 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
dengan perwakilan Disperindagkop Kabupaten Tasikmalaya guna membahas
rencana kerjasama pelatihan di tahun 2017.

f.

Pada tanggal 13 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
dengan perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Barat guna membahas rencana
kerjasama pelatihan “Akses dan Survei Pasar Ekspor melalui Internet” yang akan
diselenggarakan pada tahun 2016.

g.

Pada tanggal 17 s.d. 20 Mei 2016 PPEI berpartisipasi dalam kegiatan pameran
dalam rangka HUT Dekranas yang berlangsung di Gedung SMESCO. Dalam
kegiatan tersebut booth PPEI memberikan informasi kepada para peserta dan
pengunjung pameran terkait program pendidikan dan pelatihan perdagangan
internasional yang diselenggarakan oleh PPEI untuk tahun 2016 dan 2017.

h.

Pada tanggal 25 s.d. 29 Mei 2016 PPEI berpartisipasi dalam kegiatan Pameran

Muslim Fashion Festival (MUFFEST) Indonesia 2016 yang berlangsung di Istora
Senayan Jakarta. Dalam kegiatan tersebut booth PPEI memberikan informasi
kepada para peserta dan pengunjung pameran terkait program pendidikan dan
pelatihan perdagangan internasional yang diselenggarakan oleh PPEI untuk
tahun 2016 dan 2017.
i.

Pada tanggal 26 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
antara perwakilan Kementerian Perdagangan RI dengan perwakilan Private Sector

Development Group JICA yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan Kementerian
Perdagangan RI. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kebutuhan akan
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pengembangan pelaku usaha lokal serta peluang kerjasama sebagai tindak
lanjutnya.
j.

Pada tanggal 30 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
dengan Indonesia Diaspora – New South Wales. Dalam pertemuan yang juga
melibatkan IKA PPEI ini disepakati bahwa para diaspora Indonesia di New South
Wales akan membantu para pelaku UKM Indonesia yang ingin mengekspor
produknya ke Australia.

k.

Pada tanggal 30 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
dengan perwakilan Disperindag Provinsi Riau guna membahas rencana kerjasama
pelatihan dengan tema pengawasan barang dan jasa.

l.

Pada tanggal 31 Mei 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri pertemuan
dengan perwakilan PT. Telkom guna membahas rencana kerjasama pelatihan
untuk tahun 2016 dan 2017.

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor,

Pengembangan

selama bulan Mei 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan beberapa kegiatan

Kurikulum dan

sebagai berikut:

Silabus

a.

Pada tanggal 10 Mei 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan
makalah standar untuk materi “Mencari Pembeli” dengan menghadirkan Sdr.
Hindra Soeparjanto (praktisi) dan Sdr. Laily Suharlina Mahalli (praktisi) sebagai
narasumber.

b.

Pada tanggal 10 Mei 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat penyusunan
kurikulum silabus untuk pelatihan “Refreshment for Training of Exporter” yang
akan dilaksanakan di Bandung dan Semarang.

c.

Pada tanggal 12 Mei 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat pembahasan
pembuatan program e-learning ekspor impor dengan menghadirkan Sdr. Herry
Murbalalana (praktisi), Sdr. Era Yuwono (praktisi), Sdr. Calex Suprijatno W.
(praktisi) dan Sdr. Arijanto (praktisi) sebagai narasumber.

d.

Pada tanggal 19 Mei 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan kegiatan presentasi
calon fasilitator baru atas nama Sdr. Riyan Fitona (praktisi) yang membawakan
materi “Pengembangan Produk Agribisnis”, Sdr. Rachmat S. Marpaung (praktisi)
yang membawakan materi “Pengalaman Sukses Memanfaatkan Internet untuk
Bisnis Ekspor” serta Sdr. Hindra Soeparjanto (praktisi) yang membawakan materi
“Mencari Pembeli”. Dari hasil presentasi ketiga calon fasilitator tersebut disepakati
bahwa ketiganya telah memenuhi syarat untuk membawakan materi yang telah
mereka presentasikan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI.
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Kegiatan Lain

a.

Pada tanggal 3 Mei 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi
untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan beberapa pelatihan yang telah
berlangsung, yaitu:

b.

•

“Prosedur Impor Plus Simulasi” (Surakarta, 15 s.d. 17 Maret 2016);

•

“Prosedur Impor Plus Simulasi” (Surakarta, 22 s.d. 24 Maret 2016);

•

“Bisnis Online Ekspor Impor” (Jakarta, 5 s.d. 7 April 2016);

•

“Workshop Training of Exporters (TOX)” (Mataram, 7 April 2016);

•

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

•

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

•

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

•

“Prosedur Ekspor” (Jakarta, 19 s.d. 21 April 2016).

Pada tanggal 13 dan 20 Mei 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat
persiapan pelaksanaan audit internal terhadap penerapan SMM ISO 9001:2008
di PPEI.

c.

Pada tanggal 27 dan 30 Mei Tim Sekretariat ISO melakukan audit internal terhadap
penerapan SMM ISO 9001:2008 di lingkungan PPEI.
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Bab II. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan
Beberapa pelaku specialty coffee yang hadir sangat berminat untuk dapat

Adaptasi Produk

diikutsertakan pada program pengembangan merek oleh Direktorat P2E. Salah

Specialty Coffee di

satu pelaku yang hadir dan telah dibina oleh Direktorat P2E melalui kegiatan

Propinsi Jawa Barat

pengembangan merek adalah Rumah Kopi Nusantara.
Pihak JETRO menyampaikan keinginannya untuk dapat dilakukan kegiatan serupa

Aktivasi Kerja

pada akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus 2016, khususnya untuk produk

Sama di Bidang

makanan olahan.

Pengembangan
Ekspor bersama
JETRO

Kendala yang dialami oleh CV. Gayo dalam memasok kopi yaitu persyaratan agunan

Pendampingan

yang ketat untuk mendapatkan dana (trade finance) dari bank/lembaga-lembaga

Kegiatan Technical

pemberi pinjaman dari Indonesia. Oleh karena itu, CV. Gayo mencari dana dari

Assistance Mission

luar lndonesia karena memberi pinjaman dengan syarat mudah (invoice/purchase

di Medan

order saja) namun dengan konsekuensi bunga yang cukup tinggi yaitu 6% untuk
mata uang USD. Sebagai perbandingan, pemerintah Jepang memberikan insentif
dan kemudahan bagi UKM yang berorientasi ekspor dengan bunga yang mendekati
0% dan untuk mendapatkannya pelaku usaha cukup mendapatkan surat jaminan
dari pemerintah untuk kemudian dicairkan kepada pihak swasta, dan pemerintah
Jepang melalui institusi keuangan pemerintah akan menanggung apabila terdapat
kegagalan pembayaran.

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian
Program pengembangan merek dimaksud (P2E) diminati oleh para peserta seminar

Adaptasi Produk

yang merupakan pelaku specialty coffee agar dapat membantu mereka menciptakan

Specialty Coffee di

desain kemasan untuk produknya sehingga dapat menarik buyer.

Propinsi Jawa Barat

Ditjen PEN dan JETRO akan melakukan diskusi lanjutan untuk membahas lebih detail

Aktivasi Kerja

mengenai hal dimaksud.

Sama di Bidang
Pengembangan
Ekspor bersama
JETRO

Terkait dengan rencana Dit. KPE untuk fokus pada pembiayaan perdagangan pada

Pendampingan

tahun 2017, Dit. KPE akan memberi catatan khusus atas kendala yang dialami oleh

Kegiatan Technical

CV. Gayo Mandiri Coffee dalam memperoleh pembiayaan penunjang ekspor dan

Assistance Mission

akan melakukan koordinasi dengan bank/lembaga-lembaga penyalur pendanaan di

di Medan

lndonesia untuk memformulasikan kerja sama yang tepat guna bagi para pelaku
usaha kecil dan menengah lndonesia.
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Bab III. PENUTUP
Selama bulan Mei 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatankegiatan antara lain Business Matching Produk Jewelry ITPC Osaka, Adaptasi Produk

Specialty Coffee di Propinsi Jawa Barat, Partisipasi pada Asian And Pacific Coconut
Community (APCC) Session/Ministerial Meeting ke – 52 Jakarta, Aktivasi Kerja Sama
di Bidang Pengembangan Ekspor bersama JETRO, Pendampingan Kegiatan Technical

Assistance Mission di Medan, Kunjungan Deputy Minister For The Ministry Of
Economic Affairs And Energy Of The Republic Of Germany ke Kemendag, Courtesy Call
Delegasi Indonesia – Thailand Chamber of Commerce (INTCC), Rapat Koordinasi Inter
Kementerian Dalam Rangka Persiapan Sidang Komisi Bersama ke-1 RI-Kuwait 2016,
hasil Perundingan Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement
(IE-CEPA) Putaran ke-10, Partisipasi Ditjen PEN pada Pameran HUT Dekranas ke-36,
Sosialisasi Trade Expo Indonesia ke-31 dan Pameran Luar Negeri di Bandung, Jawa
Barat, Partisipasi Pada Muslim Fashion Festival (MUFFEST), Pelaksanaan Pameran

Hongkong Gift & Premium Fair 2016, Pameran Cibus 2016, Pembukaan House of
Indonesia (HOI), Pameran China International Import Expo (CIIE) 2016, Pameran
National Restaurant Association (NRA) Show 2016, International Participant Meeting
(IPM) Dubai World Expo 2016, Persiapan Penyelenggaraan International Culture 2016,
pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan buyer melalui
CSC, serta peningkatan SDM melalui beberapa program diklat ekspor.
Dengan demikian, sepanjang bulan Mei 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 Mei
2016 ini masih menemui beberapa kendala yang diharapkan pada pelaksanaan
kegiatan selanjutnya nanti dapat dilakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan,
sehingga semua kegiatan di tahun 2016 dan tahun yang akan datang dapat berjalan
secara lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah direncanakan
dengan optimal.
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