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BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

Press Conference dalam 

Rangka Launching TEI ke-30 

Press conference yang merupakan bagian dari kegiatan 

kehumasan (public relations) dalam rangka mempublikasikan 

pameran TEI ke-30, telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 

2015, bertempat di Ruang Auditorium Kemendag, pukul 14.00 – 

15.30 WIB. Press conference tersebut dibuka oleh Direktur 

Pengembangan Promosi dan Citra (P2C) yang mewakili Direktur 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, dan dihadiri oleh 

sekitar 110 orang yang merupakan perwakilan dari beberapa 

Kementerian/Lembaga, BUMN, asosiasi dan perusahaan seperti 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian KUKM, Kementerian Pertanian, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, BKPM, BNP2TKI, Pemprov DKI Jakarta, Garuda Indonesia, 

KADIN, APINDO, GAPKI, GPEI Jakarta, GP Jamu, GAEKI, Indessota, 

Mustika Ratu, serta para wartawan media cetak maupun 

elektronik.  

Direktur P2C pada kesempatan ini menyampaikan bahwa peran 

penyelenggaraan TEI tahun ini semakin strategis, terutama dalam 

rangka pencapaian target peningkatan ekspor Indonesia sebesar 

300% hingga tahun 2019. Oleh karena itu, target jumlah peserta 

TEI pun lebih banyak daripada tahun sebelumnya, yaitu dari 

1.550 akan ditambah menjadi 2.000 perusahaan. Di samping itu, 

ditargetkan juga bahwa jumlah pengunjung TEI akan meningkat 

dari 14.345 menjadi 15.000 orang. Direktur P2C juga 

menyebutkan perbedaan TEI 2015 dengan penyelenggaraan di 

tahun-tahun sebelumnya adalah adanya zona-zona khusus, yang 

terdiri dari: 

1. Penambahan jumlah Paviliun ASEAN dalam rangka 

menyambut implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA);  

2. Paviliun IORA (Indian Ocean Rim Association) yang terkait 
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dengan pertemuan organisasi ini pada 20 – 23 Oktober 2015  

di Padang, Sumatera Barat; 

3. Paviliun “Road to Atlanta 2016” yang merupakan langkah 

persiapan partisipasi Indonesia pada pameran Specialty Coffee 

Association of America (SCAA) tahun depan. 

Di kesempatan ini juga, Kepala Pusat Data dan Informasi dari 

Kemenperin menjabarkan tentang perkembangan ekspor produk-

produk industri Indonesia di pasar global. Produk hasil industri 

yang mengalami peningkatan ekspor tertinggi yaitu emas, perak 

dan logam lainnya; kulit dan produk kulit; serta besi dan baja. 

Selain itu, Asisten Deputi Informasi dan Publikasi Bisnis 

Kementerian KUKM menyampaikan apresiasi mewakili 

Kementerian KUKM terhadap penyelenggaraan TEI ke-30 kalinya. 

Menurut beliau, TEI sangat bermanfaat dakam memperluas pasar 

ekspor bagi UKM-UKM dari berbagai daerah di Indonesia. 

Plt. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi dari 

BNP2TKI, yang selalu berpartisipasi sejak badan ini didirikan 

pada tahun 2008, menyatakan bahwa BNP2TKI kembali akan 

menampilkan kompetensi dan keahlian SDM dari Indonesia. 

Beliau juga menyampaikan saat ini tenaga kerja Indonesia yang 

paling banyak dibutuhkan oleh buyer mancanegara adalah 

animator. Bapak Mintardjo Halim selaku perwakilan APINDO dan 

KADIN Indonesia juga memastikan bahwa kedua asosiasi tersebut 

akan kembali berpartisipasi pada TEI 2015 sebagai bentuk 

dukungan nyata untuk melipattigakan ekspor Indonesia. Di 

kesempatan yang ini juga, Pimpinan Utama JIEXpo sebagai event 

organizer pameran TEI ke-30 menyampaikan bahwa kini telah 

dibangun hotel di kawasan JIEXpo untuk memfasilitasi kebutuhan 

buyer selama pameran TEI berlangsung. 

 

Persiapan Partisipasi pada 

Festival Boalemo 2015 

Festival Boalemo adalah Festival Budaya yang merupakan bagian 

dari rangkaian kegiatan Sail Tomini 2015. Festival Boalemo 

dijadwalkan berlangsung selama lima hari pada tanggal 10 - 14 

September 2015 di Pantai Balihutuo, Kabupaten Boalemo, 

Provinsi Gorontalo. Acara puncak akan diselenggarakan pada 10 

September 2015 di Boalemo, Gorontalo, yang rencananya akan 
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dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden RI. Dalam 

pelaksanaannya, Kementerian Pariwisata ditunjuk sebagai 

penanggung jawab Festival Boalemo dengan melibatkan berbagai 

Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah dengan berbagai 

rangkaian kegiatan antara lain Pameran Potensi Daerah, 

Diplomatic Tour, Seminar Nasional dan Internasional, Festival 

Boalemo (Festival Karawo, lomba dayung,  lomba perahu layar, 

selam, pentas budaya dan atraksi wisata, terjun payung, 

paramotor), bakti social,  dan  yacht rally. Terkait dengan pameran 

potensi daerah Festival Boalemo akan digelar secara outdoor 

menggunakan 1 (satu) tenda roder yang menampung 74 

booth/stand partisi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

peluang perdagangan produk-produk potensial ekspor sekaligus 

menggerakan perekonomian daerah. 

Sampai dengan awal Agustus 2015, booth pameran yang 

disediakan telah terisi sebanyak 97%, dimana 

Kementerian/Instansi yang akan berpartisipasi antara lain 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, beberapa perusahaan 

BUMN, dll. Selain itu, juga akan dibangun 12 (dua belas) tenda 

kerucut dan 9 (sembilan) unit tenda konvensional bagi UKM pada 

pameran dimaksud. Terkait partisipasi Kementerian Perdagangan 

pada pameran dimaksud, maka akan dibangun Paviliun 

Kementerian Perdagangan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) 

booth desain spesial dan rencananya akan diisi oleh ikon produk 

heritage Indonesia, kerajinan, fesyen serta produk potensi 

Provinsi Gorontalo lainnya.  

 

Persiapan Pelaksanaan 

Pekan Produk Kreatif 

Indonesia (PPKI) 2015 

PPKI 2015 merupakan penyelenggaraan yang ke-9 kalinya yang 

dilaksanakan sejak tahun 2007. Sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif agar setiap 

Kementerian/Lembaga mendukung kebijakan pengembangan 

ekonomi kreatif 2009-2015, telah disepakati bahwa 

penyelenggaraan PPKI 2015 merupakan yang terakhir 

berdasarkan Inpres tersebut. Rapat koordinasi mengenai 
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persiapan PPKI 2015 di kantor Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 

dipimpin oleh Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan–Kemenko 

PMK dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian 

Dalam Negeri. 

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, beberapa hal yang dapat 

disampaikan adalah: 

 Pelaksanaan PPKI 2015 telah disepakati untuk dilaksanakan 

pada tanggal 28 Oktober – 1 November 2015, yang  

rencananya akan diselenggarakan di Parkir Timur Senayan 

dan Hotel Sutan/Hotel Atlet Century – Jakarta. 

 Adapun tema penyelenggaraan PPKI 2015 masih menunggu 

keputusan dari Kemenko PMK. Usulan tema dari beberapa 

Kementerian/Lembaga, diantaranya: “Kreativitas sebagai 

Jembatan Emas Menuju Pasar Bebas; Kreativitas untuk 

Indonesia Mandiri; dan Kreativitas untuk Indonesia Mandiri 

Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN.  

 Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Ditjen PEN Kemendag 

diharapkan dapat menjadi koordinator bidang konvensi. Untuk 

itu, telah dilakukan koordinasi dengan beberapa 

Kementerian/Lembaga terkait yang akan berpartisipasi pada 

kegiatan konvensi, diantaranya: 

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan 

menampilkan kegiatan Diskusi HKI; 

b. Kementerian Luar Negeri akan menggelar kegiatan Temu 

Duta Besar; 

c. Kementerian Perdagangan akan menghadirkan kegiatan 

seminar pengembangan pelayanan desain (design service) 

sekaligus sosialisasi peranan Jakarta Regional Design 

Center (JRDC) kepada para pelaku usaha dan desainer 

yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan 

Produk Ekspor, yang dilanjutkan dengan kegiatan dialog 

ekspor mengenai Tren Desain Home Decor untuk ekspor 

yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan 
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Pelatihan Ekspor. 

Persiapan Partisipasi pada 

Jakarta Fashion Week (JFW) 

2016  

Jakarta Fashion Week merupakan salah satu pekan mode terbesar 

di Asia Tenggara dan pada tahun lalu dilaksanakan pada tanggal 

1-7 November 2014 bertempat di Senayan City Jakarta dengan 

penyelenggara PT. Azura Activation, bagian dari Femina Group. 

Pada kesempatan kali ini, Kementerian Perdagangan kembali 

akan memberikan dukungan penyelenggaraan JFW melalui 

program Fashionlink. Fashionlink merupakan media bagi para 

pelaku fesyen Indonesia untuk bertemu dan menampilkan karya 

fesyen mereka sehingga dapat masuk dan dipasarkan di retail 

fesyen domestik dan international. 

Pada penyelenggaraan Fashionlink tahun 2014 lalu diikuti oleh 75 

peserta pameran dan terjadi kerjasama bisnis baik retail maupun 

konsinyasi sebesar 1,62 milyar. Adapun pembeli domestik yang 

hadir antara lain: Metro, Lotte, Threew Oress, Orion, Galeries 

Lafayette, Tozy Sentosa, Debenhams, dan 9 (sembilan) online 

stores; sedangkan pembeli mancanegara berasal dari negara 

Inggris (Question Air), Korea Selatan (CU, Loloan, Mare), Jepang 

(Fake, Waja.co, lkei), Jeddah (EGG), Singapura (lsetan, Gnossem), 

Malaysia (Fashion Valet). 

Untuk tahun ini, penyelenggaraan JFW akan melibatkan 180 

desainer dengan lebih dari 60 kegiatan fashion show yang akan 

diadakan di Senayan City pada tanggal 24-30 Oktober 2015 (back 

to back dengan TEI 2015). Adapun untuk dukungan Kementerian 

Perdagangan pada JFW tahun ini akan sama seperti tahun 

sebelumnya. Ditjen PEN akan berpartisipasi pada program 

Fashionlink pada tanggal 26-30 Oktober 2015 di lantai 8 Senayan 

City. Fashionlink akan menampilkan koleksi 2016 di dua area yaitu 

Buyers Room (busines to businnes) dan Market (retail, business to 

costumer). 

Sebagai rangkaian kegiatan JFW, Kementerian Perdagangan 

bekerjasama dengan Femina Group juga telah mengadakan 

seminar/workshop "lnfluential Fashion Bloggers: Collaboration in 

The Fashion and Luxury Market" pada tanggal 28 April 2015 di 

Auditorium Kemendag. Pelatihan ini menampilkan pembicara 

utama adalah Paolo Meroni (Milan Fashion Campus Education 
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Director of lnstitut Marangoni) dan fashion blogger Heidy Kalalo 

dan diikuti 60 orang yang terdiri dari perwakilan sekolah mode, 

desainer, pelaku usaha dan pecinta fesyen. Beberapa manfaat 

yang didapat dari lokakarya antara lain karya desainer berbakat 

Indonesia sangat terbantu melalui promosi fesyen blogger dengan 

cara yang lebih kini (internet dan media sosial), biaya lebih murah 

dan menjangkau seluruh nusantara dan luar negeri. Diharapkan 

juga terjadi kolaborasi antara desainer, perusahaan fesyen 

Indonesia, dan fesyen blogger akan semakin membuka peluang 

bisnis yang lebih besar baik di dalam dan luar negeri. 

 

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

Peningkatan Hubungan Kerja 

Sama Dagang Indonesia dan 

Hongaria 

Sejalan dengan kebijakan "Eastern Opening" Pemerintah Hongaria, 

lndonesia menjadi salah satu target mitra dagang strategis 

Pemerintah Hongaria di kawasan Asia. Hal ini ditandai dengan 

rencana pendirian kantor Hungarian National Trading House di 

Jakarta dalam waktu dekat ini serta dilantiknya Trade and Business 

Relations Counselor yang merupakan posisi baru pada Kedutaan 

Besar Hongaria di Jakarta. Pada Senin, 3 Agustus 2015, Mr. Peter 

Varfi yang akan mulai bertugas pada pertengahan bulan Agustus 

2015 berkunjung ke kantor Indonesia Trade Promotion Center 

(ITPC) Budapest dengan maksud memperkenalkan diri sebagai 

Trade and Business Relations Counselor Pemerintah Hongaria di 

Indonesia. 

Dalam pertemuan tersebut, Mr. Peter Varfi menyampaikan bahwa 

pemerintah Hongaria bermaksud meningkatkan kerjasama 

ekonomi dengan lndonesia di berbagai sektor khususnya investasi 

terkait pengembangan Smart City Projects, Water Treatment, Green 

Solar Energy dan infrastruktur. Sementara itu, Kepala ITPC 

Budapest menyampaikan bahwa dengan ditempatkannya Trade 

and Business Relations Counselor di Jakarta diharapkan dapat 

mendorong peningkatan dan penguatan hubungan bilateral 

Indonesia dan Hongaria khususnya di bidang perdagangan.  

Selain itu, ITPC Budapest atas arahan KBRI Budapest telah 

melakukan pertemuan dengan Hungarian National Trading House 

(HNTH) di kantor pusat HNTH, Budapest pada hari Selasa, 4 
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Agustus 2015, yang diterima oleh Mr. Peter Dunai selaku Project 

Manager yang menangani hubungan kerja sama dagang dan bisnis 

Hongaria dan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mr. Peter 

Dunai menjelaskan bahwa HNTH memiliki kontak/anggota lebih 

dari 1000 perusahaan Hongaria dan memiliki perwakilan di 29 

negara. Tugas HNTH adalah mendukung perusahaan eksportir 

Hongaria untuk menemukan mitra bisnis di pasar dunia. Dalam hal 

ini, HNTH memberikan jaminan atas nama negara untuk 

memfasilitasi kerja sama bisnis tersebut. Untuk kawasan Asia 

Tenggara, selain Indonesia, HNTH telah memiliki 4 (empat) kantor 

perwakilan antara lain di Malaysia, Vietnam, Thailand, dan 

Singapura. Pada pendirian kantor pemakilan di negara lain, HNTH 

akan merangkul mitra lokal (lndonesia) dengan komposisi saham 

dimiliki oleh HNTH sebesar 50% dan mitra lokal 50%. ITPC 

Budapest dan HNTH juga bersepakat untuk saling mendukung 

program satu sama lain khususnya terkait pertukaran 

database/informasi dalam rangka business matching dan business 

meeting, dengan demikian diharapkan hubungan bilateral 

Indonesia dan Hungaria akan semakin meningkat dan saling 

menguatkan.  

 

Penjajakan/Pemantapan 

Kebutuhan Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor di 

Bitung – Sulawesi Utara 

Kegiatan Penjajakan/Pemantapan Kebutuhan Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor diselenggarakan dalam bentuk Focus Group 

Discussion (FGD) yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015 dan 

dilanjutkan dengan kegiatan pemantapan informasi ke beberapa 

perusahaan (company visit)  pada tanggal 14 Agustus 2O15. Melalui 

kegiatan ini diharapkan Direktorat Kerjasama Pengembangan 

Ekspor (KPE) dapat mengumpulkan informasi mengenai keinginan 

dan harapan pelaku usaha atau stakeholder terkait dengan upaya 

peningkatan potensi ekspor daerah melalui mekanisme kerja sama 

antara Pemerintah pusat, Daerah dan pelaku usaha. 

Kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Bitung dan dihadiri oleh narasumber dan  

sekitar 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari perwakilan 

pemerintah daerah, asosiasi usaha Kota Bitung, dan dunia usaha 

terkait. Narasumber yang hadir pada kegiatan FGD terdiri dari 
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Kepala Kantor Bea  dan Cukai Cabang Kota Bitung, Dosen Ekonomi 

Universitas Sam Ratulangi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Bitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung dan 

perwakilan Dit. Kerjasama Pengembangan Ekspor-Ditjen PEN. 

Dit. KPE menyampaikan bahwa melalui kegiatan FGD ini 

diharapkan para peserta dapat berperan serta memberikan 

masukan kepada Ditjen PEN c.q. Direktorat Kerjasama 

Pengembangan Ekspor dalam memformulasikan bentuk kerja 

sama di bidang pengembangan ekspor. Informasi yang dihimpun 

dalam kegiatan ini diharapkan mampu menggambarkan 4 (empat) 

tujuan kriteria kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi 

mengenai keinginan dan kebutuhan para pelaku usaha daerah 

terkait dengan upaya peningkatan potensi ekspor daerah; 

b. Menghimpun informasi peluang kerja sama yang dapat 

dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti lembaga 

pemerintah (pusat dan daerah) dan pelaku usaha (asosiasi 

usaha); 

c. Mengidentifikasi para pihak (pemangku kepentingan) yang 

dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan dan 

implementasi kerja sama di bidang pengembangan ekspor; 

d. Mengidentifikasi bentuk aktivasi kerja sama yang bermanfaat 

dan tepat guna bagi para petaku usaha. 

Selain menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan, juga disampaikan 

secara singkat tugas dan fungsi dari masing-masing unit eselon l di 

lingkungan Ditjen PEN yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku 

usaha dalam meningkatkan ekspor produknya ke pasar global. 

Pada kesempatan yang sama juga disampaikan kepada para 

peserta mengenai pelaksanaan kegiatan Trade Expo Indonesia (TEl) 

ke-30 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-25 Oktober 

2015 di JlExpo, Kemayoran Jakarta. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung, 

menjabarkan bahwa berdasarkan data statistik, komoditi unggulan 

yang paling besar diekspor melalui Pelabuhan Bitung adalah 

produk minyak kelapa/kopra, produk minyak kernel kelapa sawit 

dan produk ikan olahan/diawetkan, serta kaviar. Selama kurun 
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waktu periode Januari-Maret 2015 terjadi penurunan ekspor 

terhadap dua dari ketiga produk unggulan dibandingkan periode 

sebelumnya. Penurunan signifikan terjadi terhadap produk minyak 

kernel kelapa sawit dengan nilai total ekspor sebesar US$ 35,2 juta 

atau menurun 41 % dari periode sebelumnya dan produk ikan 

olahan/diawetkan, kaviar dengan nilai total ekspor sebesar US$ 

13,3 juta atau menurun 27% dari periode sebelumnya. 

Penurunan kinerja ekspor diprediksikan bersifat sementara karena 

disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu permintaan pasar dan kebijakan 

moratorium penangkapan ikan yang diterapkan oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Beberapa negara tujuan ekspor antara 

lain Eropa (Belanda, Inggris, dan Perancis), RRT, Korea Selatan, 

Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, India, dan Singapura. 

Penurunan kinerja ekspor daerah yang terjadi saat ini ditanggapi 

secara serius oleh Pemerintah Kota Bitung. Penetapan Kota Bitung 

sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadikan Kota Bitung 

sebagai pintu gerbang dan jalan sutera di wilayah Asia Pasifik. 

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemda Kota Bitung guna 

meningkatkan kinerja ekspor daerah antara lain peningkatan 

sarana/prasarana pendukung ekspor dan peningkatan SDM ekspor 

daerah. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ekspor 

yang sedang dilakukan antara lain perluasan Pelabuhan Bitung 

(terminal konvensional maupun peti kemas), pembuatan tol 

Manado-Bitung dan pembukaan rute (jalur) laut baru yang 

meliputi lingkar Bitung-Ambon-Papua. 

Selain itu, Disperindag Kota Bitung juga melakukan pembinaan 

terhadap pelaku ekspor daerah, salah satunya memberikan 

pelatihan dan bantuan promosi terhadap produk-produk ekspor. 

Bahkan guna menggenjot promosi produk daerah, akan dibangun 

unit Teknis Pusat Informasi dan Promosi Produk Ekspor Daerah 

Kota Bitung. Pembentukan unit tersebut mengacu kepada 

tingginya kebutuhan informasi pasar tujuan ekspor, peningkatan 

hubungan dagang dan identifikasi produk ekspor daerah. Melalui 

unit tersebut, diharapkan dapat mempertemukan antara 

permintaan buyers luar negeri dengan produsen daerah Kota 

Bitung. Terkait dengan pembentukan unit teknis pusat Informasi 
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dan promosi produk Ekspor Daerah Kota Bitung, Disperindag 

mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen 

PEN khususnya mengenai penyediaan informasi pasar, buyers 

inquiry, market research, market inteligence dan informasi 

pengembangan produk ekspor. 

Kepala Kantor Bea & Cukai pelabuhan Bitung, dalam 

pemaparannya menyampaikan upaya peningkatan ekspor daerah 

dalam perspektif bea dan cukai. Berdasarkan pantauan Kantor Bea 

& Cukai Pelabuhan Bitung selama periode 2014-2015, terjadi 

penurunan kinerja ekspor jika dilihat dari 3 (tiga) instrumen, yaitu 

penurunan jumlah devisa, volume dan jumlah PEB. Penurunan 

jumlah devisa terlihat pada periode semester I 2015 yang 

mencapai sebesar US$ 366 juta atau menurun 23% dari periode 

sebelumnya yang mencapai US$ 476 juta. Sedangkan, volume 

(tonase) juga mengalami penurunan dimana pada periode 

semester I tahun 2015 mencapai 458 ribu ton atau menurun 3% 

dari periode sebelumnya yang mencapai 473 tibu ton. Penurunan 

juga terlihat pada jumlah Penerbitan Ekspor Barang (PEB), dimana 

pada periode semester I 2015 mencapai 695 PEB menurun 17% 

dari periode sebelumnya yang mencapai 839 PEB. 

Dalam perspektif pihak Bea & Cukai Pelabuhan Bitung untuk 

mendongkrak kinerja ekspor daerah maka perlu dilakukan 

edukasi kepabeanan kepada para pelaku usaha dearah. Edukasi di 

bidang kepabeanan akan membantu kelancaran arus barang 

sehingga dengan sendirinya juga membantu pelaku usaha dalam 

melakukan kegiatan ekspor.  

Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bitung menyatakan 

bahwa berdasarkan komposisi PDRB Kota Bitung maka sub sektor 

perikanan memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 19% atau 

sebesar Rp. 892 milyar dari total PDRB Kota Bitung tahun 2014 

sebesar Rp. 5,5 triliun. Sub sektor industri Kelautan dan Perikanan 

yang ada terdiri dari 2 (dua) industri yaitu industri perikanan 

(perikanan tangkap dan unit pengolahan) dan industri galangan 

kapal. Kedua industri tersebut menghasilkan investasi bagi kota 

Bitung yang mencapai nilai US$ 54,5 juta (realisasi tahun 2014). 

Nilai investasi tersebut tercermin pada pendirian 12 (dua belas) 
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perusahaan asing/PMA pengolahan ikan. 

Guna mendukung pertumbuhan industri perikanan, Pemda Kota 

Bitung telah membangun 6 (enam) fasilitas penunjang industri 

seperti Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Pelabuhan Peti 

Kemas Bitung, Balai Pengujian & Sertifikasi Hasil perikanan, 

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 

Solar Packed Dealer bagi Nelayan (SPDN) dan Balai Karantina lkan. 

Melalui kelengkapan infrastruktur penunjang industri perikanan 

tersebut diharapkan mampu memperbaiki kinerja ekspor 

khususnya produk perikanan yang turun saat ini.  

Pemerintah Kota Bitung sendiri telah melaksanakan langkah-

langkah strategis, antara lain: 

a. Penghapusan retribusi dalam pengurusan ijin perikanan,  

b. Pelayanan perijinan satu atap,                  

c. Pengembangan pelabuhan perikanan samudra, 

d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, 

e. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, 

f. Pengembangan pendidikan di Akademi perikanan Bitung, dan 

g. Pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan bagi 

kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil 

perikanan. 

Narasumber dari Akademisi Universitas Sam Ratulangi Manado 

pada pemaparannya mengatakan bahwa kinerja ekspor suatu 

daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor "kendala" seperti 

kondisi perekonomian global, daya saing produk, kapasitas 

produksi, sarana dan prasarana serta faktor ekonomi lainnya. Saat 

ini, keterkaitan faktor-faktor "kendala" tersebut berperan penting 

dalam melemahnya kinerja ekspor di Kota Bitung. Seringkali 

gambaran kinerja ekspor suatu daerah menunjukkan indikasi 

"hypothalamus bubble", yang dalam arti luas adalah kinerja yang 

dicapai tidak memiliki fundamental usaha yang kuat. Kondisi ini 

akan mengakibatkan peningkatan kinerja ekspor tidak diiringi 

dengan tingkat pertumbuhan yang dinamis/sustainable growth 

sehingga apabila ada gangguan eksternal akan meruntuhkan 

kinerja ekspor tersebut. 

Hal ini terjadi di kota Bitung, dimana "gangguan eksternal" tersebut 
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berupa kebijakan pemerintah yang langsung "merontokkan" 

kinerja ekspor kota Bitung. Gambaran ini merupakan capaian 

kinerja ekonomi “semu“ atas potensi ekonomi daerah. Oleh sebab 

itu, untuk menghadapi pelemahan kinerja ekspor di kota Bitung 

maka perlu adanya stimulus dari pemerintah daerah dan pusat 

dalam berbagai bentuk yang tercermin terhadap program kerja 

berorientasi peningkatan daya saing produk daerah. Serta perlu 

adanya jalur komunikasi dan koordinasi yang cukup baik untuk 

mensukseskan program kerja tersebut. Guna memperbaiki kondisi 

ekspor kota Bitung diusulkan beberapa langkah, yaitu: 

1) Diversifikasi jenis usaha dan produk berorientasi ekspor, 

2) Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang ekspor, dan 

3) Meningkatkan kualitas SDM ekspor. 

Rapat Persiapan Kunjungan 

Kerja Presiden RI ke Negara-

negara Timur Tengah (Arab 

Saudi, PEA, Oman dan Qatar) 

Rapat dilaksanakan pada tanggal 14-15 Agustus 2015 bertempat di 

The Sahira Hotel, Bogor dipimpin oleh Direktur Timur Tengah 

Kementerian Luar Negeri dan dihadiri oleh wakil dari Kementerian 

Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ristek Dikti, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, 

BNP2TKI, PT. Pertamina, dan Kadin. Rapat bertujuan untuk 

melakukan koordinasi dan mendapat masukan dari instansi 

lainnya terkait kunjungan kerja Presiden RI ke negara-negara 

Timur Tengah.  

Rapat dibuka oleh Direktur Timur Tengah, Kementerian Luar 

Negeri yang menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya rapat 

koordinasi. Selain itu disampaikan update perkembangan isu dan 

kerja sama di berbagai sektor seperti perhubungan, kesehatan, 

perikanan, keamanan, ketenagakerjaan, dan perdagangan. 

Kunjungan Kerja Presiden ke empat negara Timur Tengah (Arab 

Saudi, Persatuan Emirat Arab, Oman, dan Qatar) direncanakan 

akan dilaksanakan pada 11-17 September 2015 dengan Arab Saudi 

sebagai negara tujuan pertama, dilanjutkan kemudian secara 

berurut ke PEA tanggal 13-14 September 2015,  Qatar pada tanggal 

14- 15 September 2015 dan Kesultanan Oman pada tanggal 15-17 

September 2015.  



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Agustus 2015                 

13 

13 

Pada kunker Presiden tersebut diagendakan pelaksanaan Bisnis 

Forum. Kegiatan ini akan disiapkan oleh Pokja Diplomasi Ekonomi 

Kemlu dan Kadin. Diharapkan pada setiap pelaksanaan Bisnis 

Forum delegasi Indonesia dapat mengundang pengusaha di 

keempat negara tersebut untuk dapat menghadiri Trade Expo 

Indonesia (TEI) yang akan dilaksanakan pada 21–25 Oktober 2015. 

Sektor/produk yang akan disasar pada pelaksanaan Bisnis Forum 

meliputi:  

a. Produk-produk makanan halal (diutamakan produk-produk 

unggulan), 

b. Otomotif (memperkuat/memperluas posisi pangsa pasar 

yang memberikan nilai tambah), 

c. Sektor konstruksi dan bahan-bahan bangunan (terutama 

untuk Qatar), 

d. Funiture (minat produk dari Indonesia saat ini sangat 

tinggi), dan 

e. Produk-produk Industri Strategis (antara lian PT Dl & PT 

Pindad). 

 

Dalam rapat dibahas isu-isu kerjasama dari setiap sektor untuk 

setiap negara (Arab Saudi, PEA, Oman dan Qatar) yang terdiri dari 

isu Pertahanan, Keamanan, Ekonomi, Perdagangan dan Sosial 

Budaya serta Pendidikan. Perwakilan Kadin dan BPOM juga 

menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk produk-produk 

Indonesia yang akan di ekspor ke negara-negara Timur Tengah. 

Saat ini, MUI telah terdaftar pada lembaga halal dunia yang berada 

di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Diharapkan 

kedepannya, sertifikasi halal MUI sudah dapat diterima oleh 

seluruh importir produk halal di seluruh dunia. 

Sebelum kunjungan kerja Presiden, tim advance yang dipimpin oleh 

utusan khusus Presiden untuk negara–negara Timur Tengah, Bapak 

Alwi Shihab, akan melakukan persiapan awal dan melakukan 

pertemuan dengan berbagai pihak terkait (pelaku usaha, Kadin, 

pejabat pemerintah) di negara-negara yang akan dikunjungi. 

a. Arab Saudi 

 Menurut catatan KBRI terdapat investasi Arab Saudi di 
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beberapa proyek yang secara akumulatif mencapai USD 40 

milyar, yaitu : 

a) Proyek Kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa 

Timur, kerjasama antara Pertamina dengan Saudi 

Aramco. Nilai investasi sebesar USD 30 milyar.  

b) Proyek pertambangan industri marmer di Sulawesi 

Selatan dengan nilai USD 10 milyar. 

c) Proyek air minum bersih di kota Makassar dengan nilai 

USD 200 juta. 

 Saat ini terdapat beberapa perusahaan Indonesia yang telah 

memasuki pasar Arab Saudi seperti di bidang makanan 

terdapat PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (kerjasama dengan 

Pinehill Arabia Food, Ltd), di bidang telekomunikasi terdapat 

PT. Telkom (yang bekerjasama dengan operator lokal, Zain), 

di sektor konstruksi terdapat PT. Wijaya Karya, PT. Waskita 

Karya, PT. Truba Arabia (kerjasama PT. Truba Jaya 

Engineering dan Arabian Bemco Contracting yang bergerak di 

bidang kilang minyak, gas dan turbin listrik) dan PT. Duta 

Graha. 

 Pembukaan Bank BNI cabang Jeddah telah diinisiasi secara 

resmi setelah SKB ke-9 RI–KAS di Bali, April 2012. Dalam 

perjalanannya PT. BNI telah mendapatkan ijin pembukaan 

kantor cabang, namun hingga saat ini masih terkendala ijin 

operasional oleh pihak Saudi Arabian Monetary Agency. 

 Perluasan bisnis PT. Pertamina di bidang aviation refueling di 

bandara Jeddah dan di beberapa kota di Saudi Arabia. 

Kedepannya, Pertamina akan berupaya menghadirkan secara 

fisik pengisian bahan bakar karena selama ini baru 

pengiriman bahan bakar. Kendalanya sampai saat ini adalah 

pendanaan. Selain itu Pertamina juga sedang melakukan 

penjajakan kerjasama pembangunan kilang minyak dengan 

Aramco (salah satu perusahaan minyak Saudi). 

 Pada SKB ke-9 RI-KAS di Bali pada April 2012 kedua belah 

pihak sepakat untuk menghidupkan kembali Indonesia-Saudi 

Business Council (ISBC). Hingga saat ini, Kadin Indonesia 

menunggu 10 (sepuluh) nama perwakilan dari KADIN Arab 
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Saudi untuk dijadikan anggota council.  Sebelumnya pada 

tahun 2000, KADIN Indonesia dan Kadin Arab Saudi telah 

menandatangani pembentukan ISBC namun relatif belum 

berkembang secara maksimal. Draft MoU Agreement on the 

Establishment of the Joint Business Council between the 

Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia telah 

disampaikan Kadin Indonesia dan masih dalam pembahasan 

pihak Arab Saudi. 

b. Persatuan Emirat Arab ( PEA ) 

 Nilai investasi PEA pada tahun 1990 s/d 2013 menempati 

peringkat ke-26 dengan 24 proyek bernilai investasi USD 

61.629 juta, yang tersebar di berbagai sektor antara lain 

sektor pelabuhan, pergudangan, telekomunikasi, tanaman 

pangan dan perkebunan, listrik, gas air, pertambangan, serta 

hotel dan restoran. 

 Terkait dengan pelaksanaan World Expo 2020, diperoleh 

informasi bahwa pihak PEA pernah menjanjikan kepada 

Indonesia untuk diberikan akses terhadap persiapan acara 

tersebut.  Untuk itu kiranya Presiden dapat mendorong PEA 

untuk dapat memberikan akses kepada Indonesia untuk dapat 

berkontribusi pada persiapan ajang kegiatan tersebut. 

c. Oman 

 Sejauh ini, hubungan ekonomi Indonesia–Oman berjalan 

dengan baik namun volumenya masih relatif kecil dan belum 

optimal sesuai potensi dan kapasitas masing-masing. Dalam 

kaitan ini, neraca perdagangan Indonesia - Oman masih defisit 

bagi Indonesia. Salah satu penyebab utamanya karena 

produk-produk Indonesia yang masuk ke pasaran Oman 

sebagian besar melalui negara ketiga yaitu Persatuan Emirat 

Arab (sebagai hub untuk re-ekspor ke Oman), selain Malaysia 

dan Singapura. Di samping itu, jumlah produk Indonesia di 

pasar Oman juga masih relatif kecil. 

 Pada 25–28 Maret 2015, KBRI bekerjasama dengan komunitas 

Indonesia Festival (INAfest), melakukan promosi produk-

produk UKM buatan Indonesia terutama perhiasan, busana 
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wanita muslim, produk kerajinan tas kulit,  gula semut, dan 

pipa instalasi AC di Oman. 

d. Qatar 

 Pemerintah Qatar tidak mengenakan bea masuk untuk impor 

produk makanan/minuman dan alat-alat bangunan, tetapi bea 

masuk akan dikenakan untuk selain kedua jenis produk 

tersebut sebesar 4%. Sebagai persyaratan khusus untuk 

makanan dan minuman harus dicantumkan tanggal 

pembuatan dan masa kadaluwarsa. 

 Terkait dengan rencana Qatar untuk menjadi tuan rumah 

World Cup 2022, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan 

momentum tersebut untuk mempromosikan produk bola 

Indonesia agar dapat digunakan pada setiap event 

pertandingan World Cup tersebut. 

  Saat ini, investasi Qatar di Indonesia masih dilakukan secara 

selektif dan hati-hati walaupun sudah mulai ada ketertarikan 

untuk melakukan investasi karena melihat Indonesia sebagai      

pasar yang menjanjikan. Dua perusahaan Qatar yang telah 

berinvestasi di Indonesia adalah Oredoo (65% saham di 

Indosat) dan Qatar National Bank (78% saham QNB-

Kesawan). QNB Kesawan juga melakukan investasi di bidang 

olahraga yaitu Liga Sepak Bola Indonesia (LSI) namun 

kemudian bermasalah hingga menimbulkan kekecewaan 

mereka. 

Penerimaan Kunjungan 

Importir Jepang 

Pertemuan dengan delegasi Jepang yang dipimpin oleh Yukichi 

Maeda dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015 di Ruang Rapat 

Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan. Pimpinan delegasi 

Jepang yang merupakan anggota parlemen Jepang dari LDP dan 

juga salah seorang importir besar general product di Jepang 

didampingi oleh Ken Tomisawa–Executive President Damona Japan 

Corporation, Tadashi Nakamura–Chief of Indonesia Branch JBC Co. 

Ltd, dan T. Siringoringo–Corporate Advisor PT. Asiaquest Indonesia. 

Latar belakang bisnis dari para delegasi adalah general product, 

dimana perusahaan yang mereka jalankan antara lain perhotelan, 

restoran, mesin-mesin produksi dan jasa konsultasi. 

Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendapatkan informasi 
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mengenai peluang bisnis berbagai sektor industri dengan 

pengusaha Indonesia. Delegasi Jepang menyampaikan gagasannya 

untuk mengelola sampah plastik di Indonesia menjadi energi 

alternatif. Teknologi pengelolaan sampah ini telah digunakan di 

Jepang selama bertahun-tahun dan mampu membantu pemerintah 

Jepang dalam mengelola sampah. Selain itu, delegasi Jepang juga 

menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan penjajakan 

kerjasama terkait dengan energi biomas, dimana pihak Jepang 

akan menyediakan teknologi dan anggarannya sedangkan PTPN V 

akan menyediakan bahan bakunya.  

Pada kesempatan tersebut, delegasi Jepang juga berkesempatan 

mengunjungi display produk unggulan Indonesia di Customer 

Service Centre (CSC) dan akan melaksanakan business matching 

dengan AMKRI. Dari hasil kunjungan ke CSC, delegasi Jepang 

mengharapkan agar Ditjen PEN dapat mengatur pertemuan dengan 

perwakilan dari PT. Mustika Ratu, PT. Sido Muncul dan PT. 

Kinocare Era Kosmetindo  (manufaktur produk perawatan rambut 

Ellips) pada kunjungan selanjutnya di akhir bulan September 2015. 

Terkait dengan pelaksanaan business matching, perwakilan AMKRI 

dihadiri oleh Head of Foreign Affairs dan Vice General Secretary 

AMKRI yang menyampaikan informasi secara singkat terkait 

dengan profil AMKRI sekaligus mengenai perusahaannya masing-

masing yaitu PT. Nancy Craft dan PT. Sinar Sri Rejeki Utomo. 

Melalui pertemuan tersebut, delegasi Jepang menyampaikan 

ketertarikannya untuk melakukan hubungan bisnis dengan PT. 

Nancy Craft dan PT. Sinar Sri Rejeki Utomo sebagai distributor 

produk furniture dan kerajinan rotan Indonesia di Jepang. 

Selanjutnya kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan 

pertemuan kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir 

bulan September 2015 di Jakarta. 

 

Persiapan Kerja Sama 

Pengembangan Sektor Food 

Ingredients 

Rapat Persiapan Penyusunan Rancangan Kegiatan Pengembangan 

Sektor Food Ingredients (Specialty Coffee) Indonesia tahun 2015-

2016 antara Ditjen PEN Kemendag dengan CBI Belanda 

dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 di Kementerian 

Perdagangan. Pelaksanaan rapat pembahasan tersebut dipimpin 
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oleh Direktur KPE dan dihadiri oleh perwakilan setiap eselon II 

Ditjen PEN. Pihak CBI yang hadir Mrs. Christa Bouwhuis – Senior 

Programme Manager, Mr. Jeroen Kruft – Product Development 

Marketing dan Ibu Dika Rinakuki – Local Expert CBI. Dalam rapat 

dimaksud dibahas beberapa agenda, yaitu rencana dan tenggat 

waktu finalisasi dokumen Sector Export Marketing Plan (SEMP) 

Specialty Coffee, membahas tawaran bantuan CBI untuk 

mengembangkan branding produk specialty coffee Indonesia, 

membahas pengembangan kurikulum ekspor dari PPEI, 

mendiskusikan dukungan pada partisipasi pameran food 

ingredients di wilayah Eropa yang diikuti Kementerian 

Perdagangan pada tahun 2015-2017, serta menyepakati program-

program selanjutnya yang akan dikerjakan pada tahun 2016 serta 

tahun 2015. 

Acara diawali dengan penyampaian laporan Senior Programme 

Manager CBI mengenai kerjasama yang telah terjalin antara CBI 

dengan Ditjen PEN dan para pemangku kepentingan di Indonesia 

dan target finalisasi serta rencana implementasi aksi Sector Export 

Marketing Plan (SEMP) on specialty coffee guna meningkatkan 

ketertiban produk specialty coffee Indonesia pada rantai suplai 

global. Dokumen SEMP on specialty coffee ini juga diharapkan 

dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kementerian Perdagangan dan 

pemangku kepantingan lainnya dalam menyusun cetak biru 

pengembangan dan pemasaran produk lainnya ke pasar tujuan 

ekspor. Konferensi SEMP on Specialty Coffee telah dilaksanakan 

pada tanggal 26 Mei 2015 di Kementerian Perdagangan dan pada 

dasarnya semua pihak telah setuju dengan rencana yang dibuat 

oleh para pemangku kepentingan untuk meningkatkan ekspor 

specialty coffee. Pada kesempatan ini juga disampaikan tentang 

pentingnya program nation branding untuk produk specialty coffee 

Indonesia dalam rangka meningkatkan value dari kopi Indonesia di 

mata buyers. Terkait dengan hal ini, CBI menawarkan bantuan 

tenaga ahli untuk membantu mengembangkan image dan branding 

specialty coffee Indonesia melalui penciptaan format dan logo atas 

11 (sebelas) jenis specialty coffee Indonesia agar lebih bersinergi 

dan mengedepankan konsep “Indonesia Incorporated”. Pada 

kesempatan tersebut, CBI juga menceritakan kesuksesan Honduras 
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dalam mengembangkan branding specialty coffee serta strategi 

pemasarannya. Mengingat “branding” produk Indonesia 

merupakan salah satu tanggung jawab yang proses pengembangan 

branding coffee ini merupakan keterlibatan banyak pihak, maka 

dipandang perlu untuk Kementerian Perdagangan cq. Ditjen PEN 

untuk memimpin dan memfasilitasi peretemuan para pemangku 

kepentingan di sektor specialty coffee Indonesia yang nantinya 

akan digunakan pada setiap kegiatan promosi produk specialty 

coffee Indonesia di seluruh dunia.  

Terkait program pengembangan kurikulum ekspor dari BBPPEI, 

CBI dalam waktu dekat akan mengirimkan tenaga ahli untuk 

melakukan organization assessment dan bersama-sama dengan 

BBPPEI menyusun rencana aksi tahun 2016 dan 2017. 

Menindaklanjuti komitmen antara Ditjen PEN dan CBI pada 

pengembangan sektor food ingredients dan home decor untuk 

tahun 2015-2017, CBI meminta Ditjen PEN untuk merealisasikan 

komitmennya dalam berpartisipasi pada salah satu pameran food 

ingredients dan home decor di wilayah Eropa selama tahun 2015-

2017. Terkait hal tersebut, disampaikan pula bahwa CBI menunggu 

kepastian dari Dit. Pengembangan Promosi dan Citra akan 

pameran yang akan diikuti pada tahun 2015-2017 dan akan 

memberikan bantuan memberikan bantuan trade fair participation 

(display produk dan desain booth agar terlihat lebih menarik dan 

profesional) dan business meeting kepada perusahaan-perusahaan 

Indonesia. CBI juga akan segera menyusun rencana aksi untuk 

tahun 2016 berdasarkan draft awal SEMP on Specialty Coffee yang 

telah disusun oleh para pemangku kepentingan Indonesia dan 

disampaikan oleh Ditjen PEN.  

 

Penjajakan Kerja Sama antara 

Ditjen PEN dengan Turkish 

Airlines 

Pada tanggal 25 Agustus 2015 bertempat di Ruang Rapat Lantai 13. 

Rapat dipimpin oleh Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor 

(KPE) dan dihadiri oleh dua orang perwakilan dari Turkish Airlines 

lndonesia, Mr. Fatih Guldas selaku Regional Marketing Manager 

dan lbu Fransiska Ardanti selaku Regional Marketing 

Representative. Tujuan rapat ini adalah untuk mengetahui secara 

menyeluruh perihal tawaran kerjasama dan Turkish Airlines. 
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Dalam pembahasan kali ini, pihak Turkish Airlines menyampaikan 

bahwa program Turkish Corporate Club ini telah banyak 

dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian di dunia namun 

untuk pihak pemerintahan Indonesia hanya Kementerian 

Pariwisata yang baru memanfaatkan program kerjasama tersebut. 

Program ini merupakan program yang memungkinkan 

penggunanya untuk menghemat biaya perjalanan bisnis. Untuk 

bergabung ke dalam program ini tidak diperlukan biaya apapun 

untuk bergabung menjadi anggota ataupun saat memutuskan 

untuk keluar dari keanggotaan. Disampaikan pula bahwa program 

ini valid untuk 2 tahun. 

Pada pertemuan tersebut, disampaikan beberapa kelebihan yang 

ditawarkan dari program kerjasama ini, antara lain: 

a. Diskon Eksklusif 

Setiap penerbangan yang menggunakan Turkish Airlines akan 

mendapatkan diskon khusus mulai dari 10% untuk 

penerbangan ke Turki dan 14%  untuk penerbangan selain ke 

Turki. Diskon eksklusif ini hanya berlaku bagi perjalanan yang 

menggunakan Turkish Air, apabila kemudian menggunakan 

maskapai lain pada saat transit, maka diskon hanya berlaku 

untuk penggunaan Turkish Air dari tempat asal hingga tempat 

transit. 

b. Extra Baggage Allowance 

Tambahan bagasi 10 kilogram akan diberikan secara otomatis 

bagi pengguna yang terbang dengan Turkish Air di kelas 

ekonomi, sementara bagi pengguna yang terbang pada kelas 

bisnis, akan diberikan tambahan bagasi 50 kilogram.  

c. Bebas rebooking dan rerouting 

Apabila tiket perjalanan sudah diterbitkan dan pengguna   

ingin mengubah jadwal penerbangannya, maka tidak akan 

dikenakan biaya tambahan yang dikenakan. Begitu juga 

apabila pengguna ingin mengubah tujuan dari 

penerbangannya tidak ada biaya tambahan yang perlu 

dikeluarkan. 

 

Perwakilan dari Turkish Airlaines juga menjelaskan bahwa 

program ini hanya berlaku untuk perjalanan dinas. Adapun 
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program ini tidak hanya ditujukan kepada pegawai Ditjen PEN 

Kementerian Perdagangan, namun juga kepada para pelaku usaha 

yang bekerja sama dengan Ditjen PEN. Pada kesempatan tersebut 

juga dijelaskan bahwa untuk dapat mengaktifkan kerjasama ini, 

tidak diperlukan nota kesepahaman Dirjen PEN hanya perlu untuk 

menunjuk 3 (tiga) agen perjalanan yang akan menjadi rekanan 

Ditjen PEN untuk didaftarkan kepada Turkish Air. Maksimal hanya 

tiga agen perjalanan dinas yang dapat didaftarkan kepada Turkish 

Airlines dan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 

tertulis. Dalam kerjasama ini, Ditjen PEN akan diberikan sebuah ID 

Khusus yang nantinya harus digunakan dalam setiap pemberian 

tiket untuk perjalanan dinas. ID khusus ini dapat digunakan sendiri 

atau melalui bantuan agen perjalanan.  

 

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

 

1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

  

Focus Group Discussion (FGD) 

Penyusunan Logo Branding 

Kopi Indonesia 

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Logo Branding Kopi 

Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, pukul 14.00 - 17.00 WIB 

bertempat di ruang rapat Ditjen PEN lantai 14 Kementerian 

Perdagangan. Agenda rapat adalah dalam rangka membahas 

konsep logo branding kopi Indonesia yang direncanakan akan 

diluncurkan pada saat Indonesia berpartisipasi sebagai Portrait 

Country pada pameran SCAA tanggal 14 - 17 April 2016 di Atlanta, 

Amerika Serikat. Rapat dihadiri oleh pemangku kepentingan di 

bidang perkopian Indonesia dari unsur Pemerintah dan swasta   

antara lain: Ditjen PEN, Ditjen Agro Kemenperin, Bapak Moenardji 

Soedargo dan Indi Soemardjan dari Gabungan Eksportir Kopi 

Indonesia (GAEKl), Bapak Pranoto dan Bapak Eddy dari Asosiasi 

Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), Bapak Syafrudin dari 

Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI), Ibu Veronica dari 

Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Bapak Irvan Hermi 

dari Anomali Coffee dan Bapak Budi selaku pembuat film kopi 

“Aroma of Heaven“. Sebagai narasumber atau konsultan pada FGD 

tersebut adalah Bapak Ismiaji Cahyono dari SUN Visual.  

Mengawali kegiatan tersebut, perwakilan Ditjen PEN 

menyampaikan bahwa pembuatan branding kopi Indonesia 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Agustus 2015                 

22 

22 

dilaksanakan dengan merangkul semua pemangku kepentingan di 

Indonesia agar semua pihak memiliki komitmen yang sama dalam 

mendukung branding kopi Indonesia. Konsep logo tersebut harus 

diluncurkan terlebih dahulu di dalam negeri sebelum 

dipublikasikan di SCAA pada April 2015. Agar penerapan branding 

kopi Indonesia dapat memperoleh hasil yang maksimal maka perlu 

didukung dengan regulasi yang dapat mengatur peningkatan 

kualitas dan kuantitas kopi Indonesia.  

Pada kesempatannya, Bapak lsmiaji Cahyono dari Sun Visual selaku 

konsultan pembuat logo branding kopi menyampaikan beberapa 

hal: 

a. Secara umum pembuatan logo branding harus melalui empat 

tahapan yaitu data gathering, generating the big idea, developing 

the brand identity, dan applying the brand. Langkah pertama dan 

kedua merupakan kunci utama dalam proses penyusunan logo 

branding kopi Indonesia. FGD yang dilakukan ini merupakan 

tahapan pertama di mana pihak konsultan mengumpulkan 

informasi dan masukan mengenai kondisi perkopian Indonesia 

berikut tantangannya ke depan. 

b. Branding tidak hanya sekedar logo tetapi juga merupakan janji 

yang harus dipenuhi sehingga branding kopi yang akan dibuat 

harus dapat menyampaikan pesan tersebut.  

Dalam rangka data gathering sebagaimana yang disampaikan 

konsultan, isu yang didiskusikan dengan peserta FGD yaitu:  

  Tipe kopi yang diminum,  

  Kualitas yang dapat menggambarkan kualitas kopi  Indonesia,  

  Penyebab international trader lebih memilih  kopi Indonesia jika 

dibandingkan kopi dari negara lainnya;   

  Permasalahan dan tantangan terbesar kopi Indonesia;  

  Trend kopi global memberikan pengaruh terhadap kopi 

Indonesia;  

  Branding kopi memberikan pengaruh terhadap kopi Indonesia; 

serta 

  Harapan atas branding kopi Indonesia. 

Berdasarkan isu yang disampaikan, diperoleh sejumlah tanggapan 
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dari peserta FGD, antara lain sebagai berikut: 

1) Tipe kopi yang diminum 

Secara umum audiens sangat bervariasi terhadap pilihan kopi 

yang diminum mulai dari specialty, arabica, robusta, single 

origin, maupun kopi instan dengan campuran gula dan susu. 

2) Kualitas yang dapat menggambarkan kualitas kopi Indonesia 

Indonesia memiliki diversifikasi kopi yang beraneka ragam yang 

memiliki ciri khas dan cita rasa yang berbeda dengan jumlah 

kopi single origin terbanyak. 

3) Hal yang menyebabkan international trader lebih memilih kopi 

Indonesia jika dibandingkan kopi dari negara lainnya 

Dengan varietas yang sangat banyak kopi Indonesia memiliki 

keunikan dan karakteristik yang unik. Saat ini dunia kekurangan 

pasokan kopi sehingga berapapun produksi kopi Indonesia akan 

diserap pasar ekspor. Hal tersebut juga menyebabkan produsen 

dan pemilik coffee di dalam negeri mengalami kesulitan dalam 

memenuhi bahan baku sementara produksi dalam negeri, saat 

ini hanya berkisar 400 - 450 ribu ton / tahun. 

4) Permasalahan dan tantangan terbesar kopi Indonesia 

 Kendala utama adalah menjaga konsistensi dalam hal 

kualitas dan kuantitas serta kelemahan dalam hal 

infrastruktur. Faktor yang menyebabkan penurunan 

produksi kopi di Indonesia antara lain adalah perubahan 

cuaca yang ekstrem.  

 Tidak ada standar yang baku dalam hal pasca panen sehingga 

pengetahuan petani harus ditingkatkan.  

 Perlunya menjaga ketersediaan kualitas dan kuantitas. 

Produksi harus dapat ditingkatkan untuk menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dengan 

kebutuhan ekspor. 

 Saat ini perlu dilakukan perbaikan internal di sistem 

perkopian Indonesian terutama dalam hal teknologi produksi 

dan pengolahan serta perbaikan infrastruktur. Produktivitas 

kopi Indonesia yang saat ini rata-rata menghasilkan 600 
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kg/ha perlu ditingkatkan menjadi 2 kali lipatnya. Sebagai 

perbandingan agar produktivitas petani kopi Vietnam 2-6 

ton/ha dan Brasil mencapai 11 ton/ha.  

 Banyak generasi muda yang tidak bersedia menjadi petani 

kopi dikarenakan penghasilan yang rendah (± 800 

ribu/bulan). 

5) Pengaruh trend kopi global terhadap kopi Indonesia 

 Saat ini konsumsi kopi sudah dianggap sebagai bagian gaya 

hidup sehingga permintaan modern kopi berkuaritas untuk 

pasar dalam negeri semakin meningkat 20-30%. 

 Setiap negara tujuan ekspor mempunyai hambatannya 

tersendiri untuk melindungi industri daram negerinya 

sehingga Indonesia sulit untuk melakukan ekspor roasted 

coffee dan hanya dapat melakukan ekspor green bean.  

 Saat ini semakin banyak diversifikasi produk kopi dengan 

nilai tambah. 

6) Bagaimana Branding kopi memberikan pengaruh terhadap kopi 

lndonesia 

Branding kopi Indonesia dianggap sangat penting untuk 

meningkatkan citra kopi Indonesia sebagai negara kopi. 

Branding kopi Indonesia harus dimulai dari dalam negeri 

dahulu dengan menanamkan kebanggaan bangsa Indonesia 

terhadap kopi Indonesia. Penerapan branding kopi juga harus 

dimulai dari dalam negeri dahulu dengan regulasi yang 

mengikat dengan guidelines yang harus dipatuhi semua pihak. 

7) Yang diharapkan dengan adanya branding kopi Indonesia 

 Adanya identitas yang melekat terhadap kualitas dan 

keanekaragaman kopi Indonesia. 

 Adanya kebanggaan masyarakat lndonesia terhadap kopi 

Indonesia dan juga branding kopi Indonesia sehingga 

kampanye branding kopi harus dimulai dari dalam negeri 

dahulu. 

 Logo branding kopi diharapkan dapat menonjolkan 

Indonesia (archipelago), mudah dipahami dan mudah 

ditangkap maknanya. 

 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Agustus 2015                 

25 

25 

Buying Mission oleh  

Perusahaan Hongaria  

Kegiatan misi pembelian dari Hongaria dilaksanakan pada tanggal 5 

Agustus 2015 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Misi 

pembelian merupakan salah satu kegiatan promosi untuk 

membantu dunia usaha dengan mendatangkan calon buyers ke 

Indonesia guna melakukan kesepakatan dan atau transaksi dagang 

dalam rangka ekspor. Kegiatan misi pembelian tahun 2015 telah 

dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan berhasil membukukan nilai 

kontrak/purchasing order sebesar USD 64,5 juta untuk berbagai 

produk.  

Hungaria merupakan salah satu negara tujuan ekspor minyak 

kelapa Indonesia yang walaupun masih dengan jumlah relatif kecil 

namun dengan kenaikan yang signifikan. Tahun 2014 mencapai 

USD 175 ribu dengan trend sebesar 90,19 %. Pada periode Januari – 

Mei 2015 nilai ekspor minyak kelapa ke Hongaria sebesar USD 68 

ribu, yaitu naik 11,5 % dibanding periode yang sama tahun 2014. 

Kegiatan diawali dengan perkenalan dengan perwakilan PT. Barco, 

perusahaan yang memproduksi coconut cooking oil,  yaitu Presiden 

Direktur Bapak David Martha Surono didampingi manajernya. 

Adapun pembeli dari Hongaria yang hadir pada kegiatan tersebut 

adalah Direktur Mayers Trading, Ltd Mr. Adam Kapas, hadir pula 

staf lokal/perwakilan dari ITPC Budapest yang merekomendasikan 

buyer dimaksud. Dalam sambutan singkatnya, Presdir PT. Barco 

mengucapkan terima kasih kepada Kemendag, cq Ditjen PEN dan 

ITPC Budapest yang memfasilitasi Mayers Trading dan berharap 

kerjasama dengan importirnya akan terus berkesinambungan. Dirut 

PT. Mayers juga menyampaikan ucapan yang sama seraya  

menyatakan kebanggaannya dapat melakukan hubungan dagang  

dengan   PT. Barco dan  berharap  dapat  terus  melakukan  dan  

meningkatkan kerjasama dengan PT. Barco. 

Importir Hongaria Mayers Trading Ltd, telah berkiprah sejak tahun 

2001 dan telah mengimpor sekitar 20 – 30 kontainer FCL pcs per 

tahun. Mayers Trading telah memiliki kontrak impor eksklusif 

dengan PT. Barco dan Cocomas yang menjadi distributor produk 

coconut oil untuk wilayah Hongaria dan negara-negara sekitarnya. 

Sekitar 150 toko membeli langsung dari Mayers dan diteruskan ke 

negara sekitarnya seperti Rumania, Slowakia, Republik Ceko, dan 
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Kroasia. Sampai saat ini sudah sekitar 500 toko lebih yang menjadi 

langganan tetapnya dan jumlahnya diperkirakan akan terus 

meningkat. Dalam perjalanannya, importir dimaksud banyak 

memperkenalkan produk ekspor Indonesia kepada importir 

Hongaria dan termasuk buyer yang loyal kepada produk Indonesia.  

Penandatanganan purchasing contract antara PT. Barco dengan 

Mayers Trading dilakukan langsung oleh Presiden Direktur PT. 

Barco dan Direktur Utama PT.  Mayers, berupa produk Barco 

coconut cooking oil 1000 ml (Hungarian packaging dan Barco 

coconut cooking oil 20 L) untuk periode bulan Agustus 2015 hingga 

Februari 2016 bernilai USD 111.753,60. 

Kunjungan Mendag GAIKINDO 

Indonesia International Auto 

Show (GIIAS) 2015 

Pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 

2015 dilaksanakan di lndonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi 

Serpong Damai (BSD), Tangerang pada tanggal 20 - 30 Agustus 

2015. GIIAS 2015 dilaksanakan di area seluas 91.577 meter persegi, 

dengan didukung oleh 351 exhibitors dan 34 merek kendaraan. 

Beberapa merek kendaraan yang berpartisipasi seperti Toyota, 

Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, BMW, Mercedes Benz, 

Ford, Datsun, Mazda, Chevrolet, Land Rover, Audi, VW, Lexus, 

Porsche, BMW dan Mini Cooper. Selain itu, juga terdapat kendaraan 

komersial seperti  Hino, lsuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Dyna, Tata 

Motors, UD Truck, dan FAW.  

GIIAS 2015 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Rl didampingi 

oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Gubernur 

Banten. Pada pembukaan pameran tersebut, Wakil Presiden Rl 

menyampaikan bahwa terlaksananya pameran GIIAS 

menggambarkan kemajuan industri otomotif lndonesia. Wakil 

Presiden RI mengharapkan pelaksanaan pameran ini dapat 

mendorong perkembangan perdagangan industri otomotif 

Indonesia. Wakil Presiden juga berharap agar pameran ini dapat 

memberikan makna dan kemajuan untuk industri masyarakat yang 

memanfaatkan kendaraan dalam aktivitas operasionalnya. Selain 

Bapak Wakil Presiden, Ketua Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Sudirman MR, juga 

menyampaikan pidato yang mengungkapkan bahwa penjualan 

mobil dalam negeri pada sementer pertama tahun 2015 mengalami 
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penurunan sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya yang 

mencapai 1.298 juta unit. Hingga semester pertama tahun 2015, 

Indonesia hanya mampu menjual 577 ribu unit kendaraan. Lebih 

lanjut disampaikan bahwa hingga akhir tahun 2015, total penjualan 

mobil dalam negeri diprediksi akan turun sebesar l4% 

dibandingkan tahun 2014, menjadi 950 ribu sampai dengan 1 juta 

unit. Namun demikian, Ketua GAIKINDO optimis bahwa kinerja 

ekspor kendaraan Indonesia masih dapat dipertahankan. Ekspor 

mobil utuh (CBU) Indonesia yang pada 2014 tercatat sebanyak 220 

ribu unit diprediksi bisa dipertahankan pada tahun ini.  Di semester 

pertama tahun 2015, ekspor mobil CBU Indonesia telah mencapai 

angka 107 ribu unit. Sementara ekspor mobil secara terurai (CKD) 

yang pada tahun 2014 tercatat sebanyak   108 ribu unit, diprediksi 

akan tetap bertahan karena di paruh pertama 2015 Indonesia telah 

mengekspor 51 ribu unit kendaraan. 

 

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri 

Kunjungan Survei Pasar dan 

Business Matching PT. Solo 

Murni di Budapest ke p2ie 

Dengan semakin meningkatnya minat perusahaan Indonesia untuk 

masuk ke pasar Eropa Tengah dan Timur khususnya Hongaria, ITPC 

Budapest bekerjasama dengan KBRI Budapest terus menerus 

memfasilitasi para pengusaha Indonesia untuk meraih peluang 

pasar khususnya di Hongaria. Salah satu bentuk fasilitasi tersebut 

adalah melakukan pendampingan survei pasar secara langsung di 

beberapa tempat penjualan produk stationery seperti Tesco dan 

Office Depot oleh Presiden Direktur PT. Solo Murni, Sinyo Haryanto, 

produsen stationery terbesar di Indonesia dengan merek dagang 

Kiky Stationery, dan melakukan business matching dengan salah satu 

importir stationery terbesar di Hongaria.  Kunjungan survei pasar 

dan business matching President Director PT. Solo Murni, Bapak 

Sinyo Haryanto ke beberapa retailers dan distributor produk 

stationery yang ada di Budapest dilaksanakan pada tanggal 23 - 24 

Juli 2015.  

Dalam rangka business matching, salah satu importir yang 

dikunjungi adalah Mr. Balazs Pulay yang merupakan Managing 

Director dari Cardex Europa Kft., salah satu perusahaan distribusi 

stationery dan kertas terbesar di Hongaria. Tidak kurang dari 2000 
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retailers telah menjadi pasar bagi produk-produk Cardex Europa 

termasuk di dalamnya jaringan hypermarket dan supermarket 

seperti Auchan, Tesco, Spar, CBA, Metro, dan Office Depot. Dalam 

pertemuan tersebut, Mr. Balasz Pulay menjelaskan bahwa produk-

produk Cardex Europa Kft telah berhasil diekspor ke beberapa 

Negara, baik kawasan Eropa Tengah dan Timur, maupun Eropa 

Barat, antara lain Republik Ceko, Estonia, Finlandia, Kroasia, 

Polandia, Latvia, Italia, Romania, Serbia, Swedia, Slovakia, Stovania, 

dan Turki. Sebagai salah satu pemain utama produk stationery di 

Hongaria, Cardex Europa Kft selain telah memiliki kesepakatan 

eksklusif dengan Hallmark Amerika Serikat yang merupakan 

produsen ternama produk greeting card, perusahaan tersebut  juga 

memiliki kerjasama eksklusif dengan beberapa institusi bonafid di 

dunia seperti UNICEF dan Disney. Setiap tahunnya sekitar 4 juta 

greeting card dijual untuk lembaga-lembaga tersebut. Pada 

pertemuan tersebut, PT. Solo Murni dan Cardex Europa Kft 

membicarakan kemungkinan kerjasama bisnis khususnya 

eksportasi gift box, wrapping paper dan desk notepad. Pada tahap 

awal Cardex Europa Kft akan memesan 15 ribu desk notepad ukuran 

A2 sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. 

 

Pameran Expoalimenatria 

2015 di Lima, Peru 

KBRI Lima telah berpartisipasi pada pameran Expoalimentaria 

2015 yang diselenggarakan tanggal 26-28 Agustus 2015 di Lima, 

Peru. Pameran diselenggarakan oleh Association De Exportadores 

(ADEX), yaitu organisasi perusahaan dan eksportir nasional Peru, 

bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan 

Pariwisata (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/Mincetur), 

Kementerian Luar Negeri (Ministerio de Relacion Exterior/MRE). 

Kementerian Produksi, Kementerian Pertanian dan Imigrasi 

(MINAGRI) dan PromPeru, Badan Promosi Ekspor dan Pariwisata 

Peru. Pameran diikuti oleh berbagai perusahaan dari dalam negeri 

dan luar negeri, pameran dibuka oleh Menteri Mincetur, Magali 

Silva. Peserta dalam negeri terdiri dari perusahaan, produsen, 

eksportir nasional produk makanan dan minuman, koperasi petani 

penghasil produk makanan dan minuman, lembaga pemerintah 

yang menangani dan terkait dengan produk makanan dan minuman 
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yaitu Badan Pengawas Kesehatan Makanan dan Minuman, DISEGA 

(Direccion General de Salud Ambiental), Badan Sanitasi Pertanian 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), serta Otoritas Bea 

dan Cukai SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administracion Tributaria). Expoalimentaria menampilkan aneka 

produk makanan, minuman, perusahaan sektor jasa pendukung 

(logistic dan forwarding company), peralatan dan mesin-mesin 

industri makanan dan minuman, serta perusahaan jasa inspeksi dan 

pengujian makanan dan minuman (food laboratory and testing 

companies).  Produk makanan mencakup antara lain processed food, 

frozen seafood (ikan dan udang), makanan alami dan organik 

(natural and organic food), makanan khas Peru (quinoa, chia, maca), 

serta sayuran dan buah-buahan segar (vegetables and fresh fruit), 

seperti asparagus, pepaya, mangga dan pisang.  

KBRI Lima sebagai stand Indonesia berpartisipasi bersama-sama 

dengan ITPC Santiago, Chile dan satu peserta perusahaan produsen 

dan eksportir produk makanan minuman PT. MAYORA. Stand 

Indonesia berada di zona internasional (C-89 dan C-90) bersama-

sama dengan peserta dari negara lain. Selain itu, KBRI juga mewakili 

perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengirimkan berbagai 

produk sample yaitu PT. Indofood CBP Sukses Makmur, PT. Tiga 

Pilar Sejahtera Food Tbk, PT. Niramas Utama, PT. Mustika Ratu dan 

PT. Orangtua Group. Stand Indonesia menampilkan aneka produk 

dengan berbagai merek antara lain permen Kopiko, Coffee Joy, 

biskuit, kopi bubuk Tora Bika, biskuit Malkist Roma, Danisa butter 

cookies, Kopiko White Coffee, Astor, minuman air kelapa Nata De 

coco, Indomie aneka rasa (ayam bawang, mie goreng), Pop Mie, Mie 

Kremezz, Mikita, Bihunku, Simas baking and cooking margarine, 

Taro Net, Bravo Sponge Crunch, Oops chocolate pasta, Fullo, 

Slimming Tea Mustika Ratu, teh celup Teh Hijau Kepala Djenggot, 

teh celup Teh Merah dan Superior bihun beras urai. Produk-produk 

Indonesia mendapatkan sambutan dan perhatian besar dari para 

pengunjung, baik perusahaan dan importir Peru, pengusaha dari 

berbagai negara seperti Brazil, Chile, Panama, Paraguay dan 

Amerika Serikat, kalangan pemerhati industri makanan minuman, 

media bisnis dan industri, maupun masyarakat umum Peru.  
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Produk Indonesia mendapatkan sambutan dari para pengunjung, 

karena memiliki kekhasan dan keunggulan tersendiri yang tidak 

dimiliki oleh negara lain. Sebagai contoh produk permen Kopiko, 

White Coffee dan Nata De Coco. Kopiko memiliki keunikan, karena 

merupakan permen yang diproduksi dengan cita rasa kopi. White 

Coffee merupakan minuman kopi instan yang dapat langsung di 

minum (ready to drink) setelah diseduh dengan air panas, sehingga 

memudahkan orang untuk merasakan dan menikmati minuman 

kopi. Nata De Coco adalah produk minuman air kelapa segar yang 

dapat diminum langsung dalam bentuk air kelapa dan jelly dengan 

berbagai rasa, sehingga memberikan sensasi bagi orang untuk 

merasakan minuman segar dari buah kelapa muda hijau. Selain itu 

terdapat peserta internasional yang merupakan paviliun dari 

berbagai negara, yaitu Argentina, Brazil, Equador, Meksiko, Italia, 

Belanda, dan Turki. Sementara itu untuk peserta dari perusahaan 

luar negeri antara lain dari Malaysia, RRT, dan Amerika Serikat. 

Peserta perusahaan dari Malaysia hanya diwakili oleh satu 

perusahaan. Peserta dari Malaysia mengalami penurunan 

dibandingkan dengan partisipasi pada tahun 2014 yang diikuti oleh 

8 (delapan) perusahaan.  

Pameran Expoalimentaria kali ini juga dikunjungi oleh 6 (enam) 

orang pengusaha dari 3 (tiga) perusahaan Indonesia yang secara 

khusus diundang dan dibiayai oleh Kantor Perdagangan Luar 

Negeri Peru yang berada di Kedutaan Besar Peru di Jakarta. Ketiga 

perusahaan tersebut adalah PT. Sukanda Djaya (divisi perusahaan 

dari Diamonds Cold Storage Indonesia), PT. Aneka Tunggal Perkasa, 

dan PT. Aaron Muir Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut 

melakukan pertemuan bisnis dengan pengusaha Peru dari berbagai 

produk. Dari pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan tersebut 

diperoleh informasi antara lain sebagai berikut: 

a. PT. Aneka Tunggal Perkasa (ATP) adalah perusahaan 

importir buah-buahan yang mengimpor produk anggur 

(grape) dari Peru. Setiap musim panen anggur, ATP 

mengimpor setidaknya 10 (sepuluh) kontainer dari Peru. 

Pada bulan September 2015, ATP akan mengimpor anggur 
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1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor 

Pelayanan Customer Service 

Centre  

Pelayanan informasi yang diberikan oleh Customer Service Centre 

(CSC) terdiri dari permintaan hubungan dagang (trade inquiry), 

layanan pembeli luar negeri (business matching) dan konsultasi 

bisnis. Pelayanan permintaan hubungan dagang (trade inquiry) dan 

business matching mencakup layanan hubungan dagang yang 

diterima baik secara langsung maupun melalui Atase Perdagangan 

atau ITPC, kantor Kedutaan Besar negara asing dan permintaan dari 

Peru, untuk selanjutnya dikapalkan dan dikirim melalui 

pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengapalan impor 

dilakukan oleh perusahaan kargo Transmeridian, salah satu 

perusahaan logistik terbesar di Peru. 

b. PT. Sukanda Djaya adalah perusahaan produsen ice cream 

merek Diamond Indonesia. Manager perusahaan ini 

menyatakan, bahwa kedatangan di pameran 

Expoalimentaria merupakan undangan dari pihak Kedutaan 

Besar Peru untuk melihat secara langsung peluang produk-

produk Peru yang kemungkinan dapat diimpor dan secara 

bisnis tidak ada ikatan, keharusan atau kewajiban untuk 

melakukan transaksi bisnis dari kunjungan ini. 

Pada kesempatan pertemuan dengan ketiga perusahaan tersebut, 

KBRI juga menyampaikan tentang perlunya perusahaan, produsen 

dan eksportir produk makanan dan minuman Indonesia 

berpartisipasi pada Expoalimentaria berikutnya, yaitu 

Expoalimentaria 2016, sehingga akan memperluas pasar produk 

Indonesia dan meningkatkan ekspor nasional ke Peru.  

Pada hari akhir pameran, KBRI Lima melakukan demo masak 

(cooking demo) makanan Indomie. Demo masak ini menarik 

perhatian pengunjung dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif 

singkat. Demo dimaksud untuk lebih memperkenalkan dan 

membuat masyarakat Peru semakin familiar serta menyukai mi 

instan, sehingga mempermudah akses pasar dan penerimaan 

konsumen terhadap mi instan Indonesia.  
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pembeli secara individu serta layanan Konsultasi Bisnis kepada 

eksportir yang mengunjungi langsung CSC. Seluruh pelayanan 

tersebut telah dilakukan pada bulan Agustus 2015, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan Agustus 2015 sebanyak 75 (tujuh puluh 

lima) permintaan melalui CSC, diantaranya permintaan 

berdasarkan kunjungan langsung terdiri dari 25 (dua puluh 

lima) permintaan dari dalam negeri dan 1 (satu) permintaan 

berasal dari Luar Negeri. Disamping permintaan layanan 

informasi yang disampaikan berdasarkan kunjungan langsung, 

terdapat juga permintaan informasi yang disampaikan melalui 

email CSC yaitu permintaan yang berasal dari dalam negeri 

sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dan permintaan dari luar 

negeri sebanyak 20 (dua puluh) permintaan. Adapun 

permintaan hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar 

negeri tersebut berasal dari 11 (sebelas) negara, yaitu 

Bangladesh, Chile, Colombia, Denmark, Jerman, Italia, Belanda, 

Selandia Baru, Saudi Arabia, Korea Selatan, dan Amerika 

Serikat. 

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, coffee, 

cpo & cooking oil, essential oil, fishery, food and beverages, 

footwear, mining, paper & paper product, processed food and 

beverages, rubber products, wood product, yarn, textile & textile 

product.  

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 
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Membership Service di CSC.  

2. Pengunjung Customer Service Centre (CSC) 

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Agustus 2015 sebanyak 2 

(dua) perusahaan dari 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 Agustus 2015 sebanyak 2 (dua) perusahaan 

yaitu berasal dari delegasi pengusaha Jepang JBC.Co.,Ltd dan 

Liberal Democratic Party of Japan. Kunjungan delegasi 

Jepang ke CSC dalam rangka meningkatkan perdagangan.  

Pengunjung CSC membutuhkan informasi terkait dengan 

prosedur persyaratan untuk dapat berpartisipasi di ruang 

CSC Kementerian Perdagangan yang berasal dari Jakarta, 

serta informasi daftar importir maupun data statistik. Selain 

pemintaaan informasi di atas, sebagian pengunjung juga 

ingin mengetahui informasi tentang Membership Services. 

B. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari - Agustus 2015, perusahaan yang 

memanfaatkan ruang pamer (PTD) sebanyak 52 (lima puluh 

dua) 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.  

Business Meeting di 

Guadalajara, Meksiko 

Dalam rangka promosi perdagangan dan investasi Indonesia dan 

Trade Expo Indonesia (TEl) ke-30 tahun 2015, KBRI bersama dengan 

ITPC Mexico City telah menyelenggarakan business meeting dengan 
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kalangan pengusaha Meksiko di Guadalajara, Negara Bagian Jalisco, 

Meksiko pada tanggal  30 Juli 2015. Kota Guadalajara dipilih sebagai 

tempat untuk promosi TEI mengingat kota tersebut merupakan kota 

bisnis terbesar kedua setelah Mexico City. Pada kesempatan 

tersebut, KBRI dan ITPC Mexico City juga telah mengadakan 

kunjungan lapangan dan pertemuan dengan Mr. Pablo Silva Juarez, 

CEO perusahaan FSG Furniture yang berlokasi di Zapopan, Negara 

Bagian Jalisco dan ke Pusat Penelitian CIATEJ (Center for Research 

and Assistance in Technology and Design of Jalisco State).  

Dalam penyelenggaraan business meeting dimaksud, KBRI dan ITPC 

Mexico City bekerja sama dengan SENORO, event organizer dan 

konsultan bisnis yang berlokasi di Guadalajara, dalam mengundang 

kalangan pengusaha dan mendiseminasikan informasi terkait 

pelaksanaan TEI ke-30. Acara tersebut dihadiri oleh 75 peserta yang 

terdiri dari perwakilan dari pemerintah, asosiasi dan kamar dagang 

serta pengusaha setempat yang bergerak di berbagai sektor. 

Pembicara pada acara Business Meeting adalah Pelaksana Fungsi  

Ekonomi KBRI Mexico City, Kepala ITPC Mexico City dan Konsul 

Kehormatan Rl di Guadalajara, Lic Miguel Angel Lares Rojas. 

Business Meeting dibuka oleh Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI 

Mexico City, dan sekaligus menyampaikan paparan terkait 

perkembangan ekonomi lndonesia terkini, termasuk potensi 

perdagangan dan investasi, rencana pembangunan Indonesia dalam 

5 tahun ke depan, serta hubungan perdagangan kedua negara. 

Dalam paparan dijelaskan tentang kekuatan ekonomi Indonesia, 

neraca perdagangan RI dengan dunia, produk ekspor utama 

lndonesia, realisasi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, 

kebijakan baru, dan insentif yang ditawarkan untuk investor 

potensial, proyek Pembangunan Nasional 2015 - 2019, peluang 

kerjasama yang ada, serta hubungan perdagangan kedua negara 

dan keuntungan yang dapat diperoleh oleh investor asing, 

khususnya Meksiko di era pemerintahan yang baru.  

Sementara itu, pada kesempatannya, Kepala ITPC Mexico City 

menyampaikan paparan tentang keberadaan, fungsi dan tugas di 

Meksiko sebagai upaya memperluas jaringan dan kontak bisnis 

ITPC dengan dunia usaha Meksiko, khususnya Guadalajara, 
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informasi tentang penyelenggaraan TEl ke-30, dan program 

Kementerian Perdagangan lainnya yaitu " Buying Mission Program ". 

Terkait TEI 2015, Kepala ITPC Mexico City memperkenalkan dan 

mengundang para peserta untuk hadir pada pameran dimaksud. 

Disampaikan bahwa TEI adalah pameran aneka produk barang dan 

jasa terbesar di lndonesia dan merupakan kesempatan yang tepat 

bagi kalangan bisnis seluruh dunia, termasuk Meksiko untuk 

mencari mitra usaha dari lndonesia dan melakukan bisnis atau 

investasi di Indonesia. Disampaikan pula sejumlah fasilitas dan 

benefit yang diberikan bagi pelaku bisnis Meksiko yang tertarik 

hadir pada TEI 2015. Konsul Kehormatan Rl di Guadalajara, Miguel 

Angel Lares Rojas juga turut berpartisipasi  pada pertemuan dengan 

membagi pengalamannya saat berpartisipasi pada TEI ke-28 tahun 

2013 dan mengajak kalangan bisnis melihat  potensi dan peluang 

bisnis di Indonesia. Disampaikan bahwa Indonesia merupakan 

negara berkembang seperti halnya dengan Meksiko dengan 

kekayaan budaya dan tempat-tempat wisata yang menarik. 

Indonesia juga merupakan kawasan yang atraktif di antara negara-

negara ASEAN. Dengan mengutip salah satu peribahasa terkenal, 

yaitu “where there is a will, there is a way“, Konhor lndonesia 

mengajak kalangan pengusaha Meksiko untuk memanfaatkan 

kesempatan TEI ke-30 guna mengenal potensi produk-produk 

Indonesia yang dipamerkan dan peluang kerjasama bisnis yang 

dapat dikembangkan guna peningkatan produksi perusahaan 

Meksiko.  

Pada akhir acara, KBRI dan ITPC juga menerima sejumlah kalangan 

pengusaha dan asosiasi yang ingin bertemu secara bilateral. Dalam 

pertemuan tersebut, beberapa hal yang disampaikan antara lain 

ketertarikan untuk menggali potensi dan menjalin kerja sama 

dengan Indonesia, ketertarikan menghadiri TEl  2015 dan juga 

memanfaatkan "Buying Mission Program".  Beberapa pengusaha 

Meksiko yang tertarik  hadir pada TEI  2015  sebagai  hasil  Business  

Meeting ini diperkirakan sekitar 4-5 pengusaha, yaitu perusahaan 

Grupo Canavese, Cerveceria Berber, FSG Furniture dan Las Fuentes. 

KBRI dan ITPC Mexico City menyempatkan diri bertemu dengan 

pengusaha furniture yaitu Pablo Silva pemilik perusahaan FSG 

Furniture di Zapopan, Jalisco. Dalam kesempatan tersebut dibahas 
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mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan dagang, 

antara lain usulan FSG Furniture untuk menyediakan fasilitas ruang 

pameran (exhibition hall) yang dimilikinya untuk memamerkan 

handicraft dan aksesori dekorasi rumah dari lndonesia (sebagai 

pusat kerajinan Indonesia). Disamping itu, FSG Furniture juga 

berkeinginan untuk mengimpor kayu jati yang sudah diolah 

menjadi kayu tapis atau MDF sebagai bahan baku mebel. Sebagai 

informasi, perusahaan FSG Furniture pernah mengimpor mebel dari 

Indonesia sekitar 10 tahun yang lalu, khususnya dari Bali namun 

terhenti karena menerima tawaran untuk mengembangkan sebuah 

proyek dengan perusahaan Brazil. Saat ini, FSG Furniture 

merupakan supplier perabot mebel hotel di Meksiko.  

KBRI Mexico City juga mengadakan kunjungan ke Center for 

Research and Assistance in Technology and Design of Jalisco State 

(CIATEJ) dimana terdapat seorang WNI yang bekerja dalam sebuah 

proyek penelitian terhadap tanaman agave (sejenis kaktus) yang 

mengandung serat untuk digunakan sebagai bahan baku industri 

tekstil. CIATEJ merupakan salah satu pusat penelitian ilmu 

pengetahun dan teknologi di bawah Lembaga penelitian llmu 

Pengetahuan dan Teknologi Meksiko (CONACYT), Dalam pertemuan 

dengan Direktur Jenderal CIATEJ, Dr. Inocencio Higuera Ciapara 

telah dibahas kemungkinan untuk mengembangkan kerjasama 

antar lembaga penelitian tersebut dengan Indonesia. Adapun isu-isu 

yang menjadi perhatian CIATEJ antara lain pengembangan kakao 

(coklat), bio-marine, dan udang tambak. Pihak CIATEJ akan 

menyampaikan usulan yang dapat dikerjasamakan tersebut kepada 

KBRI Mexico City pada kesempatan pertama. 

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor 

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan 

Selama bulan Agustus 2015, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia (BBPPEI) menyelenggarakan 14 (empat belas) 

angkatan pelatihan yang diikuti oleh 394 (tiga ratus sembilan puluh 

empat) orang peserta dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pelatihan “Akses dan Survey Pasar Ekspor Melalui Internet” 

(Jakarta, 25 - 27 Agustus 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 18 

orang peserta. 
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b. Pelatihan “Prosedur Ekspor untuk CPNS Kementerian 

Perdagangan RI” (Jakarta, 25 - 27 Agustus 2015). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Sekretariat Ditjen. PEN dan diikuti oleh 16 orang peserta yang 

terdiri atas para PNS di lingkungan Ditjen. PEN. 

c. Pelatihan “Prosedur Impor” (Jakarta, 11 - 14 Agustus 2015). 

Pelatihan ini diikuti oleh 28 orang peserta. 

d. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 25 - 27 

Agustus 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 28 orang peserta. 

e. Pelatihan “Kemasan Makanan dan Minuman untuk Ekspor” 

(Jakarta, 25 -27 Agustus 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 14 

orang peserta. 

f. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 18 - 20 

Agustus 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Disperindagkop dan UKM Provinsi DKI 

Jakarta dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para 

pelaku UKM di Provinsi DKI Jakarta. 

g. Pelatihan “Workshop Training of Exporters” (Bandung, 11 

Agustus 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Disperindagkop dan UKM Provinsi Jawa 

Barat dan diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri atas para 

pelaku UKM di Provinsi Jawa Barat. 

h. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Bengkulu, 18 - 20 

Agustus 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Disperindagkop dan UKM Provinsi 

Bengkulu serta diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM di Provinsi Bengkulu. 

i. Pelatihan “Pengembangan Produk Makanan dan Minuman 

Olahan untuk Pasar Ekspor” (Banjarmasin, 25 - 27 Agustus 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan P3ED Banjarmasin dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi 

Kalimantan Selatan. 
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j. Pelatihan “Prosedur Impor” (Jambi, 11 - 13 Agustus 2015). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI 

dengan Disperindagkop dan UKM Provinsi Jambi serta diikuti 

oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di 

Provinsi Jambi. 

k. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Soreang, 11 - 13 

Agustus 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Disperindagkop dan UKM Provinsi Jawa 

Barat serta diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para 

pelaku UKM di Provinsi Jawa Barat. 

l. Pelatihan “Prosedur Ekspor” (Purwakarta, 11 - 13 Agustus 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan PT. Telkom Indonesia dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan PT. Telkom 

Indonesia di Kabupaten Purwakarta. 

m. Pelatihan “Prosedur Ekspor Impor” (Yogyakarta, 19 - 21 

Agustus). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Disperindagkop dan UKM Provinsi D.I. 

Yogyakarta serta diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM di Provinsi D.I. Yogyakarta. 

n. Pelatihan “Manajemen Ekspor dan Impor Ikan Hias” (Bandung, 

25 - 27 Agustus 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindagkop dan UKM 

Provinsi Jawa Barat serta diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Jawa Barat. 

 Untuk tahun 2015 BBPPEI telah menetapkan target pelaksanaan 

diklat ekspor sebanyak 120 (seratus dua puluh) angkatan dengan 

target jumlah peserta sebanyak 4.045 (empat ribu empat puluh lima) 

orang. Total jumlah pelatihan yang telah terlaksana sejak awal Januari 

2015 hingga akhir Agustus 2015 adalah 77 (tujuh puluh tujuh) 

angkatan dengan total jumlah peserta 2.142 (dua ribu seratus empat 

puluh dua) orang. Dengan demikian realisasi jumlah angkatan diklat 

ekspor tahun 2015 telah mencapai 64,17% dengan realisasi jumlah 

peserta diklat mencapai 52,95%. 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Agustus 2015                 

39 

39 

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

Selama bulan Agustus 2015 BBPPEI telah melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pada tanggal 4 Agustus 2015, Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat presentasi fasilitator baru atas nama Sdr. 

Kusronto yang membawakan materi “Perencanaan 

Pengembangan Produk Handicraft”. 

b. Pada tanggal 7 Agustus 2015, Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat penyusunan kurikulum dan silabus untuk 

pelatihan “Manajemen Ekspor Ikan Hias” yang akan 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Jawa Barat dan akan dilaksanakan di 

Cianjur. 

c. Pada tanggal 12 Agustus 2015, Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat penyusunan makalah standar untuk materi 

“Kemudahan dan Fasilitas Impor” dengan menghadirkan Sdr. 

Pandhu Pratomo sebagai narasumber. 

d. Pada tanggal 28 Agustus 2015, Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat penyusunan kurikulum dan silabus untuk 

pelatihan “Pengolahan Rotan untuk Pasar Ekspor” dengan 

menghadirkan Sdr. Abie Abdillah (praktisi) dan Sdri. Regina 

Kindangen (praktisi) sebagai narasumber. 

 

1.6. Kegiatan Penunjang 

Pembahasan Rancangan 

Keputusan Menteri 

Perdagangan Tentang Komite 

Standar Kompetensi 

Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan 

tentang Komite Standar Kompetensi dilaksanakan pada tanggal 27 

Agustus 2015 yang dipimpin oleh Dirjen SPK dan dihadiri oleh 

Direktur Standardisasi, Direktur Pengembangan Mutu Barang, serta 

wakil dari Sekretariat unit Eselon I di lingkungan Kemendag, Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Biro Kepegawaian dan 

Organisasi, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat 

Metrologi dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 

Indonesia. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan 

tersebut dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan 

Standar Kompetensi Kerja nasional Indonesia, dimana setiap 

Kementerian/LPNK diminta untuk mempersiapkan standar 
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kompetensi profesi yang terkait dengan sektornya. Hal ini sebagai 

salah satu langkah persiapan menghadapi MEA, khususnya untuk 

bidang jasa profesi. Diinformasikan oleh Dirjen SPK, bahwa di sektor 

perdagangan sendiri, standar profesi yang telah disusun masih 

terbatas yakni baru standar kompetensi broker properti/jasa 

properti dan tenaga marketing yang disusun oleh Ditjen PDN dan 

penera yang disusun oleh Ditjen SPK (wacana tera dan tera ulang 

dapat dilaksanakan swasta). 

Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai tahapan yang akan 

dilaksanakan, yang meliputi penyusunan rancangan Keputusan 

Menteri Perdagangan tentang Komite Standar Kompetensi Sektor 

Perdagangan, dan identifikasi profesi-profesi yang harus dibuatkan 

standar kompetensinya sesuai bidang masing-masing. Rancangan 

Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pembentukan Komite Standar Kompetensi Sektor 

Perdagangan, dimana para eselon I berkedudukan sebagai 

pengarah dan para Ses eselon I menjadi anggota. Selain 

Sekretaris Ditjen PEN, Kepala BBPPEI juga berkedudukan 

sebagai anggota Komite. 

b. Tugas Komite Standar Kompetensi 

c. Pembentukan Sekretariat Komite yang bertugas memberikan 

dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas 

Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan. 

d. Tugas Sekretariat Komite dilaksanakan oleh unit yang 

menandatangani kegiatan Standardisasi di Kementerian 

Perdagangan. 

e. Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI yang diketuai oleh 

Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

akan dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar 

Kompetensi Sektor Perdagangan. 

f. Penyelenggaraan pra konvensi dan konvensi SKKNI untuk 

setiap profesi akan dilaksanakan oleh unit Eselon II yang 

memprakarsai SKKNI dimaksud. 

Terkait dengan penyusunan penyusunan rancangan Keputusan 

Menteri Perdagangan tentang Komite Standar Kompetensi Sektor 
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Perdagangan, dan identifikasi profesi-profesi yang harus dibuatkan 

standar kompetensinya, wakil dari BBPPEI menyampaikan bahwa 

telah disusun standar kompetensi eksportir dan telah ada lembaga 

sertifikasi profesi yakni Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor 

Indonesia, namun kelembagaannya masih berada di bawah BBPPEI. 
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Persiapan Partisipasi pada 

Festival Boalemo 2015 

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 

10 Agustus 2015 di kantor Kementerian Pariwisata, Bupati Boalemo 

mengusulkan agar acara pembukaan pameran potensi daerah 

Festival Boalemo dapat digelar pada hari Rabu tanggal 9 September 

2015 (sehari sebelum acara puncak Festival Boalemo) dan 

diharapkan pameran tersebut dapat dibuka oleh Bapak Menteri 

Perdagangan.  

Tawaran Kerja Sama antara 

Ditjen PEN dengan Turkish 

Airlines 

Turkish corporate club telah mengirimkan surat tawaran resmi 

kepada lbu Dirjen PEN yang memuat ringkasan program kerja sama 

yang ditawarkan untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan. 

Focus Group Discussion (FGD) 

Penyusunan Logo Branding 

Kopi Indonesia 

Pembuatan branding kopi Indonesia yang harus dimunculkan 

adalah nama Indonesia dengan jaminan terhadap konsistensi 

kualitas dan kuantitas kopi Indonesia. Branding kopi Indonesia 

harus didukung oleh semua pihak yang berkepentingan dari hulu 

sampai hilir, dengan demikian pembinaan petani kopi sangat 

diperlukan agar kualitas dan kuantitas kopi dapat ditingkatkan yang 

pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan penghasilan petani 

kopi. 

Business Meeting di 

Guadalajara, Meksiko 

Terdapat beberapa pengusaha yang menyampaikan minatnya untuk 

menghadiri acara TEI ke-30 dan menjalin kerjasama dengan 

pengusaha Indonesia, khususnya terkait produk mebel, botol dan 

karet untuk bahan baku alas kaki. 

 
 

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Persiapan Partisipasi pada 

Festival Boalemo 2015 

Berkenaan dengan rencana pembukaan Festival Boalemo oleh 

Menteri Perdagangan, akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut 

dengan Panitia Pusat Sail Tomini dan Festival Boalemo serta panitia 

pemerintah daerah Prov. Gorontalo dan Kab. Boalemo terkait 

persiapan acara. 
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Tawaran Kerja Sama antara 

Ditjen PEN dengan Turkish 

Airlines 

Setelah menelaah tawaran tersebut, Dit. KPE berpendapat bahwa 

kerja sama Turkish Airlines dapat memberikan manfaat untuk Ditjen 

PEN secara khusus & Kemendag pada umumnya. Beberapa manfaat 

yang dapat dikemukakan antara lain: 

a) Penghematan anggaran 

b) Fleksibilitas dalam penetapan waktu perjalanan 

c) Pemberian fasilitasi kepada dunia usaha untuk mendukung 

peningkatan ekspor 

Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan koordinasi 

internal sekaligus memohon arahan kepada pimpinan Ditjen PEN. 

 

Focus Group Discussion (FGD) 

Penyusunan Logo Branding 

Kopi Indonesia 

Sun Visual selaku konsultan selanjutnya akan mencoba menyusun 

Konsep utama branding kopi Indonesia yang selanjutnya akan 

dituangkan dalam konsep logo branding kopi untuk kemudian 

dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan. 

Business Meeting di 

Guadalajara, Meksiko 

KBRI dan ITPC Mexico City akan menindaklanjuti konfirmasi para 

pengusaha tersebut pada TEI tahun 2015 dan usulan-usulan kerja 

sama yang dapat dikembangkan bersama. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Selama bulan Agustus 2015, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-kegiatan antara 

lain berupa Press Conference dalam Rangka Launching TEI ke-30, Persiapan Partisipasi Kementerian 

Perdagangan pada Festival Boalemo 2015, Persiapan Pelaksanaan Pekan Produk Kreatif Indonesia 

(PPKI) 2015, Persiapan Partisipasi pada Jakarta Fashion Week (JFW) 2016, Peningkatan Hubungan 

Kerjasama Dagang Indonesia dan Hongaria, Penjajakan/Pemantapan Kebutuhan Kerjasama 

Pengembangan Ekspor di Kota Bitung – Sulawesi Utara, Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Presiden 

RI ke Negara-negara Timur Tengah (Arab Saudi, PEA, Oman dan Qatar), Kunjungan Importir Jepang, 

Persiapan Kerjasama Pengembangan Sektor Food Ingredients, Tawaran Kerja Sama antara Ditjen 

PEN dengan Turkish Airlines, Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Logo Branding Kopi 

Indonesia, Buying Mission oleh  Perusahaan Hongaria, GAIKINDO Indonesia International Auto Show 

(GIIAS) 2015, Kunjungan Survei Pasar dan Business Matching PT. Solo Murni di Budapest ke P2iE, 

Pameran Expoalimenatria 2015 di Lima, Business Meeting di Guadalajara Negara Bagian Jalisco, 

Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan Tentang Komite Standar Kompetensi, 

Pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan buyer melalui CSC, serta 

peningkatan SDM melalui beberapa program diklat ekspor. 

Dengan demikian, sepanjang bulan Agustus 2015, selain beberapa aktivitas promosi dan misi 

dagang, 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 Agustus 2015 ini 

masih menemui beberapa kendala yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya nanti 

dapat dilakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan, sehingga semua kegiatan di tahun 2015 dan 

tahun yang akan datang dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang 

telah direncanakan dengan optimal. 

 


