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BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

Peluncuran Baros 

International Animation 

Festival (BIAF) 2015 

Kementerian Perdagangan optimis film animasi Indonesia dapat 

berperan lebih besar seiring makin tumbuhnya animasi Indonesia 

di dalam negeri. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai 

ekspor subsektor film, video, fotografi, dan animasi pada tahun 

2010 baru mencapai Rp 595 miliar dan terus mengalami 

peningkatan pada tahun 2013 dengan nilai mencapai Rp 639 

miliar. Untuk terus menggiatkan promosi potensi sumber daya 

dalam negeri di bidang industri kreatif, khususnya animasi, 

Kemendag c.q. Ditjen PEN mendukung pelaksanaan Baros 

International Animation Festival (BIAF) 2015 yang akan 

diselenggarakan pada 7-10 Oktober 2015. Peluncuran BIAF 2015 

sendiri dilaksanakan di Kantor Kemendag pada tanggal 22 Juni 

2015.  

BIAF 2015 terselenggara berkat kerja sama Pemerintah Kota 

Cimahi dengan Baros Creative Partner dan didukung Direktorat 

Jenderal PEN Kemendag. Acara ini akan dihelat di Gedung Baros 

Information Technology Creative dan The Edge Super Block Valore 

Hotel, Cimahi, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menunjukkan potensi dan kualitas karya-karya animasi terbaik, 

serta membangun koneksi global bagi industri animasi Indonesia. 

Tahun lalu, BIAF sukses dihadiri 6.000 pengunjung dan diikuti 48 

partisipan yang terdiri dari 25 studio animasi Indonesia, 5 

perguruan tinggi, serta 18 studio games dan komik Indonesia. Para 

pembicara yang dihadirkan ialah beberapa profesional animasi 

Indonesia, bahkan ada pula yang telah bekerja di studio animasi 

San Fransisco dan Singapura. Hadir pula pembicara internasional 

dari Prancis, Singapura, Malaysia, Iran, Selandia Baru, Jerman, dan 

Filipina. 

BIAF tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-3 kalinya 

dengan mengangkat tema “One Motion for Million Frame”, yang 

berarti diharapkan penyelenggaraan BIAF dapat menjadi pintu 
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gerbang bagi animator Indonesia untuk bersaing ke pasar global. 

Pada kesempatan peluncuran tersebut, Dirjen PEN dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa potensi pasar animasi di 

Indonesia makin besar. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah 

penduduk 253 juta jiwa dengan kelas menengah mencapai 30% 

dan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1% dalam 10 

tahun terakhir. Selain itu, pertumbuhan pasar industri media dan 

hiburan Indonesia juga sangat pesat dimana terdapat 826 layar 

bioskop, 13 terrestrial TV, 12 networking TV, dan 20 TV berbayar. 

Untuk itu, ditegaskan oleh Dirjen PEN bahwa perhelatan BIAF 

perlu terus didorong demi meningkatkan daya saing hasil karya 

animasi anak bangsa di level lokal dan internasional sehingga 

dapat memajukan perekonomian nasional, sekaligus berkontribusi 

terhadap peningkatan ekspor Indonesia.  Disampaikan pula pada 

kesempatan tersebut bahwa sejauh ini, berbagai film animasi 

karya anak bangsa juga sudah ditayangkan di sejumlah stasiun 

televisi Indonesia, seperti film “Keluarga Somat” dan “Petok Si 

Ayam Kampung” di Indosiar, “Si Entong” dan “Adit & Sopo Jarwo” 

di MNC TV, serta “Kiko” di RCTI. Bahkan, banyak juga yang telah 

mendapatkan penghargaan internasional, seperti film “Tatsumi”, 

“Battle of Surabaya”, “the Escape”, dan belum lagi film animasi 

yang diunggah di Youtube dan saat ini sedang terkenal, yaitu 

“Lakon Pada Suatu Ketika” (Transformer versi Indonesia). 

Menurut Dirjen PEN, permintaan produk animasi di dalam negeri 

sangat besar. Tidak hanya di dalam negeri, permintaan produk 

animasi di pasar luar negeri bahkan jauh lebih besar dengan nilai 

keuntungan yang sangat menjanjikan. 

 

Rapat Koordinasi “Sail 

Tomini 2015” di Palu, 

Sulawesi Tengah 

Rapat koordinasi dilaksanakan di kantor Sekda Palu, Sulteng 

untuk melihat secara langsung persiapan pembangunan 

infrastruktur pendukung dan kesiapan panitia di daerah terhadap 

pelaksanaan kegiatan Sail Tomini dan Festival Boalemo di 

Gorontalo. Sebelum rapat koordinasi antara panitia pusat dan 

daerah, dilakukan rapat pendahuluan yaitu rapat di Bidang 

Potensi Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi 

Tengah pada tanggal 10 Juni 2015 dan rapat Gebyar Batik 
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dipimpin oleh Asisten Gubernur Sulteng Bidang III dan Deputi 

Bidang Kemaritiman pada tanggal 11 Juni 2015. Rapat koordinasi 

dimaksudkan untuk mensinergikan atau meningkatkan solidaritas 

antara panitia pusat dan daerah. Pejabat yang hadir adalah Wakil 

Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Parigi, Wagub Gorontalo, 

Bupati Parimo, Bupati Boalemo, Sekretaris Dewan Kelautan 

Indonesia (DEKIN), perwakilan dari Kepolisian, TNI AD, TNI AL, 

TNI AU, Kementerian/Lembaga terkait seperti; Menteri 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, 

Kemeterian Luar Negeri,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, 

Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, serta Kementerian BUMN.  

Pembangunan Infrastruktur 

Disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulteng, Bapak H. Sudarto 

bahwa pembangunan infrastruktur masih dalam proses 

pengerjaan. Untuk kegiatan puncak acara dan pameran potensi 

daerah yang akan dilaksanakan di Pantai Bura parigi 

penyelesaiannya baru mencapai 30%.  Keterlambatan ini 

diakibatkan curah hujan dan baru selesainya tahapan pekerjaan 

lelang. Bupati Parigi optimis awal Agustus 2015 semua pekerjaan 

selesai. 

Pameran Potensi Daerah 

Pameran Potensi Daerah akan berlangsung pada 16-19 September 

2015 di Pantai Kayu Bura Parigi. Semula direncanakan di Pantai 

Lebo Parigi, sehingga menjadi satu dengan puncak acara Sail 

Tomini. Perwakilan Ditjen PEN selaku Penanggung jawab Bidang 

Pameran Potensi Daerah dan dibantu oleh Event Organizer (PT. 

Mahudung Sari Cipta Utama) dalam rapat koordinasi melaporkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Total stand yang disiapkan adalah 184 stand dengan 

klasifikasi, Blok A diisi Pemerintah Daerah sebanyak 52 stand; 

Blok B diisi oleh Kementerian/Lembaga sebanyak 48 stand; 
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Blok C diisi oleh BUMN dan swasta sebanyak 52 stand; dan 

tenda sarnafil sebanyak 32 stand. 

b. Total penjaringan peserta Sail Tomini hingga tanggal 12 Juni 

2015 adalah, Blok A dari 52 stand yang disediakan sudah terisi 

49 stand, Blok B dari 48 stand yang disediakan sudah terisi 39 

stand, Blok C dari 52 stand sudah terisi 25 stand ,dan tenda 

Sarnafil (tenda berdiri sendiri) dari 32 stand yang disediakan 

baru terisi 3 stand. 

c. Dalam rapat koordinasi dibahas mengenai penambahan stand 

untuk produk Batik Tomini yang rencananya akan 

membutuhkan luas area 100 m2 dan dikoordinir oleh 

Sekretaris Kabinet dan peserta untuk batu akik yang 

rencananya akan bekerja sama dengan Kementerian 

Perindustrian.  Kedua rencana ini sudah langsung ditangani 

oleh EO terpilih. 

d. Seremoni pembukaan pameran akan dilaksanakan pada 

tanggal 17 September 2015 di lokasi pameran, direncanakan 

akan dibuka oleh Menko PMK. Waktu pembukaan masih 

tentatif, sedangkan penutupan pameran akan dilakukan pada 

tanggal 19 September 2015 pukul 17.00 WITA. 

e. Pada saat acara berlangsung pemerintah provinsi Sulawesi 

Tengah akan menyiapkan 10 (sepuluh) bus yang menjemput 

dari bandara ke beberapa hotel di Sulteng dan 25 Bus 

disediakan untuk transportasi Palu – Parigi - Palu. 

Parade Kapal Perang (Sailing Pass) 

a. Puncak acara Sail Tomini pada tanggal 19 September 2015 

akan dimeriahkan oleh sekitar 125 kapal perang, yang terdiri 

dari 27 KRl, 20 kapal perang negara sahabat, 20 kapal 

pemerintah  dan berbagai institusi. Sampai saat rapat 

koordinasi Kemenlu melaporkan yang sudah mendaftar adalah 

6 (enam) negara, pihak Kemenlu akan mengupayakan lebih 

maksimal agar peserta mencapai target. 

b. Parade kapal akan dimeriahkan dengan atraksi terjun payung 

para anggota pasukan khusus TNI AU, AL dan TNI AD yang 

melibatkan 100/125 terjun payung. 
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Peresmian Pabrik Baru PT. 

Mandom Indonesia 

Dalam rangka mewujudkan komitemnnya untuk meningkatkan 

ekspor melalui diversifikasi produk dengan titik berat produk 

manufaktur 65% dan produk primer 35%, pada tanggal 12 Juni 

2015, Menteri Perdagangan menghadiri peresmian kantor pusat 

dan pabrik baru PT. Mandom Indonesia Tbk. di Cibitung, Bekasi, 

Jawa Barat, yang merupakan salah satu produsen kosmetik 

terbesar di Indonesia yang memproduksi essential oil dan 

toiletries. Sejak tahun 1969 PT. Mandom Indonesia Tbk. terus 

mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Produk-produk 

perawatan rambut dan wangi-wangian sudah sangat dikenal 

masyarakat, seperti Gatsby, Pixy, dan Pucelle. Ada pula merek 

Tancho, Mandom, Spalding, Lovillea, Miratone, dan beberapa 

merek yang khusus diproduksi untuk ekspor. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan kembali 

menegaskan optimismenya untuk mencapai target ekspor 300%, 

melalui ekspor produk kosmetik Indonesia, khususnya produk 

essential oil dan toiletries. Selama ini, PT. Mandom telah 

mengekspor produk-produknya ke negara-negara ASEAN, Timur 

Tengah, bahkan Eropa. Ekspor essential oil dan toiletries 

Indonesia pada 2014 mencapai nilai USD 1,2 miliar dengan tren 

pertumbuhan 9,4% selama periode 2010-2014. Sedangkan nilai 

ekspor pada periode Januari-Maret 2015 mencapai USD 301 juta. 

Dengan peresmian pabrik baru ini, PT. Mandom diharapkan 

mampu meningkatkan nilai ekspor produk-produknya. 

Peresmian ini dihadiri President Executive Officer Mandom 

Corporation Japan Motonobu Nishimura, Senior Executive Officer 

Kajima Corporations Keisuke Koshijima, President Director Chief 

Executive Officer PT. Mandom Indonesia Tbk. Takeshi Hibi, dan 

CEO PT. Mandom Indonesia Tbk. Muhammad Makmun Arsyad. 

Pada kesempatan peresmian tersebut, Mendag juga 

menyampaikan agar PT. Mandom Indonesia Tbk dapat fokus pada 

produk ekspor dan menjadi salah satu Asia’s Global Company 

yang berbasis di Indonesia. Mendag mengharapkan pabrik baru 

PT. Mandom Indonesia Tbk. dapat meningkatkan kinerja industri 

kosmetik di Indonesia. Pertumbuhan industri ini akan berdampak 

pada penyerapan tenaga kerja lebih besar dan pada akhirnya 
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dapat memajukan perekonomian Indonesia. Saat ini PT. Mandom 

Indonesia Tbk. telah mengekspor produk-produknya ke beberapa 

negara, antara lain Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, India, Malaysia, 

dan Thailand. Melalui UEA, produk produk di-reexport ke berbagai 

negara di Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan masih banyak 

lagi. Dengan jangkauan ekspor yang luas, Mendag mendorong 

para produsen kosmetik dan toiletries dapat merebut peluang 

pasar kosmetik pada saat berlakunya Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. 

 
 

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

Partisipasi pada The 24th 

Asian Trade Promotion Forum 

Working Level Meeting (WLM) 

The 24th Asian Trade Promotion Forum (ATPF) Working Level 

Meeting (WLM) di Hamamatsu, Jepang dihadiri oleh 33 delegasi 

dari 22 TPO anggota ATPF yaitu AUSTRADE, CCPIT, CITEM, 

DGNED, DITP, DTP, FNCCI, GDTP, HKTDC, IE Singapore, IPIM, ITPO, 

JETRO, KOTRA, MATRADE, MNCCI, MOFAT, SLEDB, TDAP, TPPD, 

TWTC, dan VIETRADE. Pada kesempatan kali ini Ditjen PEN 

diwakili oleh Direktur KPE Ditjen PEN. Salah satu agenda yang 

dibahas adalah ATPF Exhibition lndustry Committee (AEIC). 

Pelaksanaan 6th  ATPF Joint Exhibition 2015 dilaksanakan pada 

tanggal 6 - 9 Oktober 2015 bersamaan dengan Taiwan 

Internasional Green Industry Show (TIGIS) di Taiwan dengan tema  

“Green Vision, Green Asia”  yang khusus mempromosikan green 

product. Taipei World Trade Center (TWTC) selaku host 

memfasilitasi 1 (satu) booth standar secara gratis kepada masing - 

masing anggota ATPF yang berpartisipasi pada kegiatan tersebut. 

Indonesia melalui KDEI Taipei memanfaatkan kesempatan 

tersebut dengan mengikutsertakan beberapa perusahaan 

Indonesia.  

Pada pertemuan juga dibahas lebih lanjut mengenai rencana 

pelaksanaan 7th ATPF Joint Exhibition 2016. Terdapat 2 (dua) 

kandidat yang menawarkan untuk menjadi host yaitu CITEM 

melalui pameran Manila Fame 2016 dan CCPIT melalui pameran 

China Import Expo 2016. Fasilitas yang ditawarkan CCPIT adalah 

harga booth sebesar USD 2500/booth atau USD 240/m2 untuk 
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space bebas (minimum 36 m2), jumlah pengunjung sebanyak 

60.000 dari kalangan profesional,  one on one business matching, 

video broadcasting dan wawancara dengan media, kunjungan ke 

pemerintahan dan industri lokal, jasa penterjemah serta adanya  

shuttle bus dari  hotel ke venue (PP). Adapun fasilitas yang 

ditawarkan CITEM adalah booth standar (9 m2), khusus untuk grup 

dengan luas booth minimal 72 m2 akan mendapatkan fasilitas 

tambahan yaitu penjemputan di bandara, gratis akomodasi selama 

2 malam (deluxe room), bantuan biaya bandara, iklan satu halaman 

penuh full color di direktori pameran, serta business meeting 

dengan calon buyer. Selanjutnya pemilihan akan ditentukan 

berdasarkan pilihan terbanyak dari para anggota ATPF lainnya dan 

hasilnya akan diumumkan pada saat penyelenggaraan 28th ATPF 

CEO Meeting di Colombo – Srilanka. 

Mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan rutin 2 (dua) tahunan 

yang dilaksanakan oleh Asian Trade Promotion Forum, dimana 

Ditjen PEN selaku focal point Indonesia, maka akan 

dipertimbangkan partisipasi Ditjen PEN pada salah satu pameran 

yang diusulkan. Konfirmasi mengenai keikutsertaan Ditjen PEN 

pada salah satu pameran tersebut, diharapkan dapat disampaikan 

sebelum penyelenggaraan pada 28th ATPF CEO Metting di Colombo 

- Srilanka di bulan Agustus 2015. 

Rapat Koordinasi 

Perkembangan dan Potensi 

Peningkatan Hubungan 

Bilateral RI – Hongaria. 

Rapat Koordinasi Perkembangan dan Potensi Peningkatan 

Hubungan Bilateral Rl-Hongaria dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 

2015 di Kementerian Luar Negeri. Rapat dipimpin oleh Kasubdit 

Ekubang ll-2 dan dihadiri perwakilan dari berbagai instansi yaitu 

Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kemen PUPR, Kemenpar,  

Kemenkes, Kemristek & Dikti,  BKPM,  Pemprov DKl,  Batan,  

Pertamina dan Bank BNI. Tujuan rapat ini adalah memperoleh 

masukan dari instansi terkait untuk mengantisipasi substansi 

dalam penyelenggaraan Sidang Komisi Bersama (SKB) IV Rl - 

Hongaria di Jakarta pada  bulan  Oktober  2015  dan kunjungan PM 

Hongaria, ke Indonesia pada bulan November 2015. Pada 

kunjungan PM Hongaria tersebut akan didampingi delegasi bisnis 

berjumlah 100 pelaku usaha.  
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Adapun isu-isu yang berkembang dalam pertemuan tersebut, 

antara lain: 

A. Kerjasama Bidang Perdagangan 

 BNI telah memiliki kerja sama korespondensi dengan 5 

(lima) bank di Hongaria, namun sejauh ini belum ada 

transaksi perdagangan yang signifikan; 

 Dalam upaya mendorong peningkatan ekspor ke Hongaria, 

Kemendag sedang menjajaki peluang ekspor home decor dan 

home textile, mengingat permintaan yang cukup besar di 

Eropa. Saat ini pesaing utama adalah Vietnam, Thailand dan 

Malaysia. Diperlukan Market Intelligence  tentang  komoditas 

tersebut; 

 Terkait peluang ekspor makanan organik yang telah 

disampaikan oleh Dubes Hongaria, bahwa saat ini Indonesia 

belum memiliki potensi dan kemampuan memenuhi 

kapasitas pasokan dalam jumlah besar; 

 Pemerintah akan bekerjasama dengan maskapai Garuda 

Indonesia dengan membuka rute penerbangan kewilayah 

Eropa Timur Sehingga dapat menekan biaya pengiriman 

biaya ekspor produk ke Eropa khususnya untuk produk 

yang mudah rusak (perishables); 

 Diusulkan bahwa dalam SKB lV Rl-Hongaria dapat 

disediakan ruangan bagi untuk membuat display produk 

unggulan Indonesia sehingga dapat menarik minat 

pengusaha Hongaria. 

B.  Kerja sama Investasi 
 
 MoU Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman 

Modal (P4M) antara Rl - Hongaria telah dihentikan masa 

berlakunya sejak awal 2015 Pembahasan MoU P4M Rl-

Hongaria yang baru akan dipengaruhi oleh proses 

negosiasi kerja sama Indonesia dengan UE dalam kerangka 

CEPA.  

 Pada tanggal 10 Mei 2015, telah ditandatangani MoU 

antara Bupati Tapanuli Tengah dengan perusahaan 

Hongaria lnformatic Full Services terkait investasi 
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pembangunan PLTS berkekuatan 10 MW senilai USD 20 

juta. 

C. Tindak Lanjut Frame Agreement II RI - Hongaria 

 Terkait kendala verifikasi kapasitas peserta lelang dua 

perusahaan Hongaria, disampaikan oleh perwakilan Kemen 

PUPR bahwa Kedubes Hongaria telah memberikan 

klarifikasi terhadap status dan kapasitas peserta lelang 

SPAM IKK (Vide Nota Diplomatik No 33/F/05-2015), 

sehingga proses lelang dapat dilanjutkan. Pemenang lelang 

diharapkan dapat diumumkan pada bulan Juli 2015. 

 Tahapan selanjutnya adalah pembuatan loan agreement 

yang memerlukan persetujuan Bappenas dan Ditjen 

Pengelolaan Hutang (Kementerian Keuangan). Diharapkan 

loan agreement dapat ditandatangani saat kunjungan PM 

Hongaria atau penyelenggaraan SKB. 

  Pihak Kemen PUPR mneyampaikan peluang kerjasama 

dengan Hongaria terkait dengan rencana proyek sistem 

penyediaan air regional sebagaimana tercantum dalam 

bluebook yang masih dalam pembahasan Bappenas. 

D. Kerjasama Energi dan Teknologi Nuklir 

 Hongaria tertarik mengembangkan bio energy dan energi 

panas bumi khususnya di wilayah Sumatera Barat. Dalam 

kaitan ini, PT. Pertamina juga terbuka terhadap usulan 

penjajakan kerjasama energi, mengingat saat ini belum 

terlalu banyak kerja sama energi yang dilakukan dengan 

kawasan Eropa Timur; 

 Terkait dengan draft MoU kerja sama energi nuklir usulan 

Hongaria, pihak Batan mengusulkan untuk dilaksanakan 

pertemuan terpisah yang melibatkan Kem ESDM, Bapeten 

dan Kemlu untuk membahas draft MoU dimaksud Pihak 

Batan akan segera menyampaikan counterdraft untuk 

keperluan pembahasan dimaksud. 

 Batan telah mengirimkan tenaga ahli ke Institute of Isotop 

Hongaria pada tahun 2014 dalam rangka alih teknologi 

desain dan pembuatan iradiator untuk pengawetan produk 

pertanian dan sterilisasi alat kesehatan.  
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E. Tindak Lanjut Kerjasama Sister City Jakarta - Budapest 

 Pihak Pemprov DKI Jakarta berkeinginan untuk 

memperbarui perjanjian kerja sama antara Sostro zoo dan 

Taman Margasatwa Ragunan yang telah habis masa 

berlakunya.  Diharapkan perjanjian tersebut dapat dibahas 

dalam SKB lV Rl-Hongaria dan ditandatangani saat 

kunjungan PM. 

  DKI Jakarta dan Budapest sedang menjajaki kerja sama 

antara lain, pengelolaan air limbah dan air minum serta 

pelatihan atlet catur Jakarta di Hongaria Pada akhir 2015 

atlet catur DKI akan mengikuti training camp selama 1 tahun 

di Budapest. Selain itu juga tengah dijajaki kerjasama sistem 

perparkiran kota. 

F. Kerja sama Kantor Berita Antara dan Kantor Berita Magyar 

Tavitori  lroda 

 Pihak Kantor Berita Antara mengusulkan pembaharuan MoU 

yang telah habis masa berlakunya. Untuk itu diharapkan 

dapat mulai membahas pembaharuan MoU yang mencakup 

bentuk-bentuk kegiatan kerja sama seperti kegiatan 

pameran foto dan sejenisnya. 

G.  Kerja Sama Pendidikan 

 Kemristek dan Dikti masih menunggu tanggapan Hongaria 

atas counter draft arrangement on Higher Education 

Cooperation (pemberian 50 beasiswa bagi pelajar Indonesia) 

Pada tahun ini terdapat 1 (satu) mahasiswa Hongaria yang 

memperoleh beasiswa Pemerintah lndonesia untuk 

menempuh studi di Universitas Sebelas Maret (UNS). 

 Terkait dengan kerja sama antar Pusdiklat Kemlu Rl dan 

Hongaria dimungkinkan skema pelatihan Sesdilu atau 

Sesparlu Kelas Internasioanal bagi diplomat Hongaria yang 

berminat. Sejauh ini terdapat 4 (empat) diplomat Hongaria 

yang telah mengikuti pelatihan pengenalan Bahasa 

Indonesia. 
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Rapat Tindak Lanjut 

Pertemuan Video Conference 

Menteri Perdagangan dengan 

10 Dubes di Kawasan Eropa 

Timur dan Tengah 

Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 yang dipimpin oleh 

Direktur KPE dan dihadiri oleh perwakilan dari Dit. Promosi dan 

Citra, Dit. Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Dit. 

Pengembangan Produk Ekspor, Pusat Harmonisasi Kebijakan 

Perdagangan, Puska Daglu, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro 

Perencanaan, dan Dit. Bilateral KPl. Tujuan dari rapat tersebut 

adalah untuk membahas tindak lanjut dari masing-masing unit 

terkait isu yang dibahas pada pertemuan video conference Bapak 

Mendag dengan 10 (sepuluh) Duta Besar di Kawasan Eropa 

Tengah, Timur dan Skandinavia.  

1. IEU-CEPA 

      Ditjen KPI akan melakukan pembahasan Scoping Paper IEU-

CEPA untuk digunakan pada WGTI RI-EU yang akan 

dilaksanakan pada bulan September 2015. Selain itu Dit. Kerja 

Sama Bilateral sedang menginventarisir isu-isu perdagangan 

dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara 

mitra guna dibahas secara menyeluruh dan komprehensif 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.  

2. Pembukaan  Kantor Perwakilan Kementerian Perdagangan 

     Rencana pembukaan kantor perwakilan Perdagangan (ITPC) di 

Polandia masih membutuhkan tindak lanjut di antaranya perlu 

dilakukan studi ilmiah dan kajian teknis dan selanjutnya 

diajukan ke Kementerian PAN RB. Sampai saat ini Pushaka dan 

Roganpeg belum mendapatkan arahan lebih lanjut perihal 

pembukaan kantor ITPC di Polandia ini. 

3. Market lntelligence dan Strategi Diplomasi Ekonomi 

      Perwakilan Indonesia di Eropa Tengah, Timur dan Skandinavia 

meminta konsep template market intelligence untuk digunakan 

dalam menyusun laporan dan strategi promosi yang tepat di 

negara akreditasi. Saat ini Kemendag telah mempunyai 

template market lntetligence yaitu: Kepmendag no. 706 tahun 

2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan 

Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri. Puska Daglu, BP2KP 

telah mengirimkan konsep template Market lntelligence kepada 

Dit. P2lE untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan 
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template dimaksud. Perwakilan Dit. P2lE akan segera 

menentukan template Market Intelligence dan dikirimkan ke 

perwakilan Rl di kawasan Eropa Timur, Tengah dan 

Skandinavia dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Selain 

itu, dalam menyebarluaskan potensi produk ekspor Indonesia, 

akan dikirimkan bahan publikasi yang telah disusun oleh Ditjen 

PEN dan daftar eksportir Indonesia. 

4. Promosi Misi Dagang dan Pameran 

 Dengan adanya dukungan politis dari Ketua Komisi Vl DPR 

dalam mencapai target ekspor yang telah dicanangkan, 

diharapkan disusun strategi promosi ekspor yang lebih 

komprehensif.  

 Saat ini telah didirikan lndonesia Business Showroom (lBS) di 

Varna Bulagaria dan diharapkan perwakilan Rl di Kawasan 

Eropa Tengah, Timur dan Skandinavia dapat meniru proyek 

tersebut dalam rangka memperkenalkan produk unggulan 

Indonesia.  

 Dit. P2C telah menyampaikan informasi kepada para 

eksportir dan Pemerintah Propinsi Kaltim perihal partisipasi 

KBRI Moscow di Wold Food Expo di Moskow yang akan 

diselenggarakan pada bulan September 2015. Pemprov   

Kaltim akan berpartisipasi pada pameran dimaksud untuk 

mempromosikan produk kelautan dan perikanan.  

 Terkait dengan inquiry terhadap minat produk ekspor 

Indonesia oleh negara mitra di kawasan Eropa Timur, 

Tengah dan Skandinavia akan ditindaklanjuti dengan 

meminta informasi yang lebih detil dari Perwakilan Rl dan 

akan disusun Market Intelligence untuk produk-produk 

dimaksud.  Kemendag menyambut baik rencana kunjungan 

delegasi misi pembelian yang dibawa oleh perwakilan Rl 

dari kawasan Eropa Timur, Tengah dan Skandinavia ke 

Indonesia untuk mengetahui secara langsung potensi yang 

dimiliki oleh Indonesia dan diharapkan terjadi kerjasama 

perdagangan antara buyer dan eksportir Indonesia. 
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Perkembangan Kerjasama 

dengan JAFZA 

Pada tanggal 11 Juni 2015, pihak KJRI Dubai mengirimkan brafax 

kepada Menlu mengenai Perkembangan Rencana Pendirian 

lnkubator Wirausaha lndonesia di JAFZA, yang isinya antara lain 

menyampaikan mengenai kendala teknis, di antaranya: 

 Sebagai institusi negara, ITPC tidak dimungkinkan untuk 

melakukan kegiatan yang bersifat bisnis (mencari keuntungan). 

Terkait hal ini, pihak JAFZA hanya dapat memberikan Service 

License kepada ITPC yang mempunyai wewenang sebagai office 

management atau representative office. Dengan Service License 

tersebut, lTPC hanya boleh melakukan promosi atas 

keberadaan inkubator, namun tidak boleh melakukan aktivitas 

apapun yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. Selain itu 

akan ada komplikasi dalam hal pertanggungjawaban keuangan 

jika Kepala ITPC ditunjuk sebagai Direktur (pengelola) 

inkubator. 

 Pemberian trade license kepada peserta inkubator. Dengan 

Trade License tersebut, peserta inkubator yang akan menjadi 

pelaku bisnis, bukan ITPC. Berkenaan dengan hal tersebut, akan 

ada konsekuensi biaya yang harus ditanggung oleh peserta 

inkubator. 

 Hingga saat ini gedung yang akan disewa untuk inkubator 

belum 100 persen selesai dan pihak JAFZA belum dapat 

memastikan kapan gedung tersebut benar-benar dapat 

dipergunakan. 

 Sewa tempat dan biaya hidup di Dubai yang harus ditanggung 

peserta cukup tinggi, dan mengingat lokasi JAFZA tersebut jauh 

dan pusat kota mereka harus memiliki kendaraan. 

Pada tanggal 18 Juni 2015 pihak JAFZA mengirim surat kepada 

ITPC Dubai yang menyatakan bahwa draft working arrangement 

sudah disetujui oleh pihak manajemen JAFZA. Untuk itu pihak 

JAFZA meminta agar ITPC mengisi form aplikasi untuk sewa kantor 

di JAFZA One sebelum penandatanganan working arrangement.  

Pihak JAFZA juga menyebutkan bahwa gedung JAFZA One akan 

selesai pada tanggal 1 Juli 2015. Terkait dengan pengisian form 

aplikasi dan term and condition untuk sewa kantor di JAFZA One 

pihak JAFZA mengirimkan 4 (empat) dokumen termasuk form 
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isian kepada ITPC pada tanggal 22 Juni 2015.  

Pada tanggal 21 Juni 2015, dilakukan pendampingan kepada 

Delegasi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang 

diketuai oleh lbu Sri Adiningsih ke JAFZA, dalam rangka studi 

banding untuk meningkatkan sistem pelayanan pelabuhan di 

Indonesia. Pada pertemuan tersebut, delegasi diterima oleh Mr. 

Adil Ahzarooni (Vice President Sales Department JAFZA). Dalam 

paparannya, Mr. Adil Ahzarooni juga menyampaikan mengenai 

inkubator bisnis yang dikelola oleh JAFZA, di mana Indonesia juga 

turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurut Mr. Adil, 

inkubator bisnis ini sangat baik untuk pengembangan UKM 

Indonesia. Namun, lbu Ketua Wantimpres memandang UKM 

Indonesia belum saatnya bergabung dalam inkubator tersebut, 

mengingat biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Di sela-sela 

kunjungan tersebut, disampaikan pula kepada JAFZA mengenai 

penandatanganan MoU, bahwa pihak manajemen dari Jakarta akan 

datang ke Dubai dalam rangka penandatanganan tersebut. 

Menurut JAFZA, agreement MoU siap untuk ditandatangani dengan 

hanya mengirimkan dokumen tersebut kepada Kementerian 

Perdagangan Jakarta dan kemudian dikirim kembali ke JAFZA 

untuk ditandatangani oleh pihak manajemen JAFZA. 

Pertemuan Senior Officials 

Meeting (SOM) RI-Vietnam 

Senior Officials' Meeting (SOM) Rl-Vietnam dilaksanakan sebagai 

langkah persiapan untuk membahas hubungan dalam bidang 

peningkatan kerja sama pertahanan, keamanan, ekonomi, 

perdagangan, investasi, pertanian dan perikanan, sosial-budaya, 

dan perluasan hubungan masyarakat sebagai bahan masukan SKB 

ke-2 tanggal 25 Juni 2015 di Jakarta. Pertemuan SOM SKB ke-2 Rl-

Vietnam dipimpin oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, didampingi 

oleh Duta Besar Rl untuk Vietnam, Konsul Jenderal lndonesia 

untuk Ho Chi Min City, dan perwakilan dari Kemlu, Kemenko Bid. 

Polhumkam, Kemendag, Kemenhan, Kementan, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, TNI, Kemenko Bid. Maritim, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKPM, Kementerian ESDM, 

dan Pimpinan Batam lndonesia Free Zone Area (BIFZA). 

Sedangkan delegasi Vietnam dipimpin oleh Dirjen Asia Tenggara, 

Asia Selatan dan Pasifik Selatan Kementerian Luar Negeri Vietnam 
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dan didampingi oleh Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, dan 

perwakilan dari Kemenhan, Kementerian Perindustrian dan 

Perdagangan, Kemlu, Kementerian Keamanan Publik Vietnam. 

Pertemuan diawali dengan sambutan oleh pimpinan Delegasi RI 

yang menyampaikan bahwa perkembangan hubungan bilateral 

dan hubungan persahabatan antara kedua negara cukup berhasil. 

Selain itu disampaikan pula mengenai perayaan 60 tahun 

hubungan diplomatik Rl dan Vietnam yang saat ini tengah 

dilakukan pengumpulan bahan dan foto-foto dokumentasi untuk 

pembuatan buku edisi khusus peringatan "60 Tahun Hubungan 

Diplomatik Rl-Vietnam" tengah dilakukan.  Selain itu, KBRI Hanoi 

dan KJRI Ho Chi Min City juga akan menyelenggarakan "Indonesia 

Day” di Vietnam. Dalam hal implementasi Plan of Action of the 

Strategic Partnership 2014-2018, kedua belah pihak harus 

melakukan evaluasi untuk memperbaiki hal-hal yang perlu 

ditingkatkan lagi. Pimpinan delegasi Vietnam, Mr. Nguyen Thanh 

Tan dalam sambutannya menyampaikan dukungan secara penuh 

atas hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam yang telah terjalin 

selama 60 tahun dan mengharapkan agar kedua negara dapat 

memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan 

Plan of Action (PoA) yang telah ditandatangani pada tahun 2013. 

Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu yang berkaitan dengan 

kerjasama politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan 

perdagangan, maritim dan perbatasan, people-to-people contact 

dan kekonsuleran, dengan hasil sebagai berikut: 

A. Kerjasama politik dan keamanan 

1. Frekuensi saling kunjung kedua negara mengalami 

peningkatan baik di tingkat Presiden, Menteri, pimpinan 

parlemen maupun pegawai pemerintah yang 

menghasilkan peningkatan kerja sama bilateral di berbagai 

bidang.  

2. Dalam rangka meningkatkan hubungan dan interaksi 

antara kedua Kementerian Luar Negeri, maka telah 

diadakan sidang ke-4 Policy Planning Dialogue serta 

kunjungan delegasi senior dari Akademi Diplomasi 
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Vietnam pada tanggal 23-24 Maret 2O15 untuk bertukar 

pandangan mengenai kebijakan keamanan dan isu-isu 

terkait dengan Badan Pengembangan dan Analisa 

Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Rl. 

 

B. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan 

1. Implementasi Nota Kesepahaman Promosi Kerjasama 

antara pegawai pertahanan dan aktivitas terkait, 

khususnya dalam pertukaran delegasi, intelijen 

pertahanan, pelatihan, produk pertahanan dan kerjasama 

antara angkatan bersenjata kedua negara telah 

menunjukkan hasil yang positif. 

2. Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan   interaksi   

dan mekanisme kerjasama antara angkatan bersenjata 

kedua negara termasuk Joint Working Group kerjasama 

pertahanan, dan mendorong pelaksanaan Dialog Strategis 

pertahanan pada level Deputi Menteri Pertahanan. 

3. Diinformasikan kepada pihak delegasi Vietnam mengenai 

produk industri militer Indonesia yang meliputi pesawat 

udara CN-295, seragam militer, dan makanan kaleng. 

Selain itu, disampaikan pula bahwa PT. Dirgantara 

Indonesia, PT. PAL dan PT. Pindad dan the General lmport 

Export Van Xuan Cooperation merupakan perusahaan 

Indonesia yang dapat berkontribusi dalam industri 

pertahanan antara kedua negara. 

4. Mendorong lembaga hukum kedua negara untuk 

memperkuat kerjasama dalam memerangi terorisme dan 

kejahatan trans-nasional lainnya serta melindungi hak-hak 

dan kepentingan warga negara masing-masing. 

5. Mendorong dilaksanakannya dialog tahunan antara Deputi 

Menteri Keamanan Publik Vietnam dan Kepala Kepolisian 

RI. Masing-masing pewakilan terkait membuat Nota 

Kesepahaman tentang penanganan perdagangan manusia. 

Terkait dengan hal tersebut, delegasi Vietnam 

menyampaikan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah 

dialog dimaksud. 
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C. Kerjasama di bidang Ekonomi dan perdagangan 

1. Target nilai perdagangan bilateral kedua negara sebesar 

US$ 5 miliar pada tahun 2015 telah dicapai lebih awal 

yaitu pada tahun 2014 sehingga kedua negara optimis 

dapat mencapai target nilai perdagangan sebesar US$ 1O 

miliar pada tahun 2018. 

2. Peluang untuk berinvestasi di kedua negara masih terbuka 

sehingga pemerintah di kedua negara perlu mendorong 

sektor swasta untuk dapat menjajaki peluang investasi 

tersebut. Beberapa perusahaan Indonesia telah 

berinvestasi di Vietnam seperti Ciputra Group dan semen 

Gresik. Untuk itu diharapkan agar kedua negara terus 

mempromosikan investasi yang lebih menarik dan 

menguntungkan sehingga dapat menarik investor yang 

lebih banyak. 

3. Perwakilan Batam lndonesia Free Zone Authority (BIFZA) 

mengajak pihak delegasi Vietnam untuk mendorong 

pengusaha Vietnam berinvestasi khususnya di sektor 

pariwisata karena Batam memilki potensi pariwisata yang 

cukup besar. Rencananya Batam akan membuka tujuan 

wisata yaitu pulau Galang yang memiliki latar belakang 

sejarah yang terkait dengan Vietnam. 

4. Pada tanggal 10 April 2014, Kementerian Perencanaan dan 

Investasi Vietnam dan BKPM telah menandatangani Nota 

Kesepahaman tentang Kerjasama Promosi Investasi. Oleh  

karena itu, kedua negara mengharapkan implementasi dari 

Nota Kesepahaman tersebut dapat dilaksanakan secara 

efektif. 

5. Di bidang pertanian, perlu dilakukan pembaharuan Nota 

Kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 1992 dan 

menetapkan sub-komisi Kerjasama Keamanan Makanan 

dan Energi di bawah Joint Comission on Economic, Scientific 

and Technical Cooperation (JCESTC). Pertemuan ke-7 

JCESTC akan dilaksanakan di Vietnam pada tahun 2015. 
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6. Selain itu, kedua negara akan mendorong 

kementerian/instansi terkait untuk memperkuat 

kerjasama dalam peningkatan kapasitas kemampuan, 

pertukaran tenaga ahli, pertukaran informasi, kolaborasi 

penelitian sekaligus promosi produk pertanian seperti 

beras, biji kopi, lada dan bawang merah. Hal ini perlu 

dilaksanakan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman 

Kerjasama Komoditas Pertanian yang ditandatangani pada 

tahun 2013. 

7. Vietnam berkeinginan untuk menjadi pemasok beras 

nomor satu di Indonesia dan Indonesia diharapkan dapat 

memberikan dukungan untuk membantu mewujudkan hal 

tersebut. 

8. Kedua negara akan mendorong Kementerian/Instansi 

terkait untuk mengembangkan kerjasama daram industri 

tambang ramah lingkungan dan energi terbarukan. 

Diinformasikan kepada delegasi Vietnam bahwa telah 

dilakukan kerjasama antara Pertamina dan Petro Vietnam 

untuk memproduksi dan mengeksplorasi gas dan minyak. 

        Selain itu, mengingat kedua negara merupakan produsen 

utama komoditi batu bara, diharapkan dapat terjalin 

kerjasama ekspor dan impor batu bara antara kedua 

negara. 

9. Terkait dengan usulan Indonesia mengenai penetapan 

ASEAN Rubber Council yang bertujuan untuk menstabilkan 

pasar karet dan memajukan kondisi kehidupan petani 

karet di daerah, pihak Vietnam akan melakukan 

peninjauan kembali. 

 

D. Kerjasama di Bidang Maritim dan Perbatasan 

1. Kedua negara bekerja sama untuk melawan lllegal, 

Unrepoted and Unregulated (lUU) Fishing yang mengancam 

ekosistem laut. Vietnam setuju untuk menyebarluaskan 

regulasi/peraturan perikanan yang dikeluarkan Indonesia 

yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan 

Indonesia kepada industri perikanan dan nelayan Vietnam. 
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2. Dengan telah dilaksanakan Technical Commitee Meeting ke-

6 dalam Penetapan batas Exclusive Economic Zone (EEZ) di 

Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2015, tim teknis 

diharapkan segera menindaklanjuti penetapan batas 

Exclusive Economic Zone (EEZ). 

3. Terkait dengan kasus penahanan kapal ilegal dan nelayan 

di kedua negara serta regulasi perikanan terbaru, 

disampaikan bahwa kedua negara akan saling 

menghormati hukum nasional dan regulasi di masing-

masing negara. 

 

E. Indonesia dan Vietnam berkomitmen untuk melanjutkan 

peningkatan People to People Contact 

1. Mendorong kerja sama di bidang pariwisata antara biro 

perjalanan terkemuka kedua negara dan sekaligus 

melakukan promosi pariwisata bersama untuk daerah 

wisata yang menarik masing-masing negara. 

2. Indonesia mendukung penyelenggaraan "Vietnamese 

Culture Days in lndonesia" yang rencananya akan 

diselenggarakan pada bulan November 2015 di Jakarta. 

Kegiatan tersebut akan diikuti sekitar 50 perusahaan 

Vietnam yang berada di Indonesia yang menampilkan 

berbagai makanan dan kesenian Vietnam. 

3. Untuk meningkatkan pemahaman dan persahabatan yang 

lebih erat antara kedua bangsa, maka telah dilakukan 

kerjasama Sister City antara Hanoi-Jakarta, Vung Tau- 

Padang, Hue-Jogjakarta, dan Da Nang-Semarang. 

4. Diinformasikan kepada delegasi Vietnam bahwa Indonesia 

telah banyak menerima mahasiswa Vietnam kuliah di 

Indonesia melalui program beasiswa (Dharmasiswa, 

beasiswa kesenian dan kebudayaan dan Developing 

Countries Partnership). Untuk meningkatkan peluang 

pertukaran mahasiswa di kedua negara, maka telah 

didirikan lndonesia-Vietnam Friendship Association pada 

bulan Juni 2015 dan kerjasama antara KBRI Hanoi dan 

Universitas Hanoi untuk mendirikan Student Center di 
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Hanoi. Saat ini, terdapat lebih dari 200 orang Vietnam yang 

tinggal di Jakarta, namun jika dilihat dari data statistik, 

tingkat kunjungan orang Vietnam ke Indonesia jauh lebih 

rendah dibandingkan orang Indonesia ke Vietnam. Terkait 

hal tersebut, diharapkan agar pemerintah Vietnam dapat 

mendorong jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. 

5. Indonesia mengharapkan dukungan Vietnam atas usulan 

Joint Statement ASEAN Foreign Minister Statement on 

Protecting and Promoting Micro Workers. 

Sidang Komisi Bersama ke-2 Rl-Vietnam dilaksanakan pada 

tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Ruang Pancasila, Kementerian 

Luar Negeri Rl, Delri dipimpin oleh lbu Retno L.P. Marsudi selaku 

Menteri Luar Negeri Rl dan didampingi oleh Duta Besar Luar Biasa 

dan Berkuasa Penuh Rl untuk Vietnam, Konsul Jenderal Indonesia 

untuk Ho Chi Min City, dan Kementerian/lembaga terkait lainnya. 

Delegasi Vietnam dipimpin oleh Pham Binh Minh selaku Deputi 

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Vietnam dan didampingi 

oleh Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, dan perwakilan 

Kementerian/lembaga terkait lainnya. 

Project Steering Committee 

(PSC) Meeting on TPSA Project 

antara Kementerian 

Perdagangan RI dengan 

Department of Foreign Affairs, 

Trade and Development 

(DFATD) Kanada dan 

Conference Board of Canada 

(CBoC) 

Project Steering Committee (PSC) Meeting on TPSA Project 

dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dengan Department 

of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Kanada dan 

Conference Board of Canada (CBoC) di Ruang Rapat Anggrek, 

Gedung l Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Dirjen 

PEN dan dihadiri oleh perwakilan dari BP2KP, Ditjen KPI, Ditjen 

SPK dan unit-unit Eselon II-Ditjen PEN dan turut dihadiri juga 

Director of lnternational Cooperations, DFATD, Kedutaan Besar 

Kanada TPSA Project Manager-CBoC, dan TPSA Field Director-

CBoC. PSC Meeting merupakan tindak lanjut kerja sama antara 

Kementerian Perdagangan RI dengan DFATD Kanada dalam Trade 

and Private Sector Assisstance (TPSA) Project, dimana pertemuan 

dilakukan untuk mengesahkan Project Implementation Plan 2015. 

Project Implementation Plan (PIP) 2015 ini terdiri dari program-

program yang telah disusun, penerima manfaat, waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2015. Selain sebagai bentuk 

implementasi MOU dimaksud, PSC Meeting merupakan bentuk 
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komitmen seluruh stakeholders untuk melaksanakan program- 

program yang telah disusun dengan penuh komitmen dan 

tanggung jawab. 

Pada pertemuan tersebut, perwakilan CBoC selaku pelaksana 

proyek TPSA menyampaikan paparan mengenai hal-hal teknis 

kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2015 dengan unit-unit 

Eselon I di Kemendag dan UKM Indonesia. Program-program yang 

telah disepakati untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara 

lain: 

Ditjen PEN 

a. Ditargetkan sebanyak 15 UKM Indonesia hasil pembinaan dari 

proyek TPSA dapat berpartisipasi pada pameran internasional 

di Kanada dan dapat memasuki pasar Kanada dan negara-

negara di Amerika Utara; 

b. Pengembangan kurikulum silabus BBPPEI oleh tenaga ahli yang 

disediakan oleh CBoC dan dilakukan pembinaan 

pengembangan kemampuan para Widyaiswara PPEP melalui 

serangkaian kegiatan pelatihan oleh para tenaga ahli di Jakarta 

dan untuk kegiatan pelatihan selanjutnya dilakukan secara 

online menggunakan fasilitas yang disediakan oleh CBoC. 

Perwakilan BBPPEI akan menginformasikan jadwal 

pelaksanaan kegiatan tersebut setelah dilakukan penjadwalan 

waktu dengan para Widyaiswara dimaksud; 

c. Selain itu, CBoC akan menyiapkan pelatihan kepada staf Ditjen 

PEN mengenai penyusunan nota kesepahaman atau Legal 

Drafting MoU dengan mendatangkan tenaga ahli pada bidang 

dimaksud yang akan dilaksanakan pada awal bulan November 

2015. 

BP2KP 

a. CBoC akan memfasilitasi sebanyak 2 (dua) orang staf 

Kemendag setiap tahun dan untuk mengikuti program magang 

di lembaga penelitian Kanada atau afiliasinya. 

b. CBoC bersama dengan BP2KP akan melaksanakan training 

dengan topik Environmental and Trade issues selama 1 (satu) 

minggu dari setiap masing-masing topik dengan melibatkan 

semua unit di Kemendag dan para pelaku usaha serta asosiasi. 
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c. CBoC akan menyediakan tenaga ahli untuk melakukan  joint  

research dengan BP2KP dan Ditjen PEN dalam menghasilkan 

market intelligence dengan tujuan ekspor pasar Kanada dan 

berfokus pada 3 (tiga) produk ekspor. Program ini akan 

dilaksanakan pada September 2015 dan hingga saat ini masih 

menunggu pihak CBoC untuk menentukan 3 (tiga) produk 

ekspor yang menjadi prioritas pemerintah Kanada. 

Ditjen KPI 

a.  CBoC akan memberikan pelatihan Trade Negotiation Skill 

kepada 42 pegawai Kemendag selama 5 (lima) hari penuh 

dengan mendatangkan Tenaga Ahli Sekretariat WTO. 

b.  Memfasilitasi 3 (tiga) orang staf Kemendag untuk mengikuti 

Ministerial Conference di Nairobi, Kenya yang akan 

dilaksanakan pada 15-18 Desember 2015. 

Ditjen SPK 

Ditjen SPK akan bekerja sama dengan CBoC untuk 

mengembangkan informasi pada website INATRIMS dengan 

regulasi dan peraturan pasar Kanada juga ketentuan mengenai 

produk - produk 10 besar ekspor lndonesia ke Kanada. Selain itu 

informasi yang dimuat dalam website INATRIMS akan diupdate 

setiap 4 bulan sekali hingga tahun 2019.  

Semua pihak sepakat akan melakukan PSC Meeting pada bulan 

September 2015 untuk melakukan evaluasi terhadap program 

yang telah berjalan serta membahas program kegiatan pada TPSA 

Project  tahun 2016. 

Seminar Pembukaan Kantor 

Perwakilan Korea 

International Trade 

Association (KITA) di Jakarta 

Seminar pembukaan Kantor Perwakilan Korea International Trade 

Association (KITA) di Jakarta berlangsung pada tanggal 9 Juni 

2015 dengan bertempat di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta. 

Duta Besar Korea Selatan untuk Republik Indonesia, Mr. Kim 

Young-sun membuka acara ini dan dilanjutkan dengan acara 

pemotongan pita sebagai simbolis peresmian Kantor Korea 

International Trade Association (KITA) Jakarta Center. Dalam 

kesempatan tersebut, Bapak Gusmardi Bustami yang memberikan 

kata sambutan mewakili Bapak Menteri Perdagangan didampingi 



 
 
        Ditjen PEN                                                                                           Laporan Bulanan Periode Juni 2015                 

23 

23 

Direktur Kerjasama Bilateral Ditjen KPI, perwakilan dari BKPM, 

Direktur P2lE Ditjen PEN, beberapa narasumber dari Korea 

Selatan, serta pengusaha baik dari Korea Selatan maupun 

Indonesia. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk 

memperkenalkan kepada para stakeholder mengenai pembukaan 

kantor perwakilan KITA yang baru berada di Jakarta serta 

mendekatkan diri kepada para pelaku usaha di Indonesia 

khususnya yang berada di Jakarta. Ke depannya, diharapkan 

melalui pendirian KITA, dibangun komunikasi yang efektif dengan 

seluruh stakeholder guna mendorong peningkatan kerjasama 

perdagangan dan investasi di antara pelaku usaha dari kedua 

negara. 

Duta Besar Korea Selatan, dalam sambutannya menyampaikan 

selama lebih dari setengah abad, KITA telah bertumbuh menjadi 

suatu agen promosi perdagangan yang mewakili Korea Selatan. 

KITA, yang mewakili sekitar 70.000 perusahaan dari berbagai jenis 

bisnis dan industri, menyediakan jasa seperti konsultasi perjanjian 

bisnis maupun perdagangan. KITA merupakan motor penggerak 

dibalik perkembangan perdagangan internasional Korea Selatan.   

KITA juga telah bekerja keras dalam mengembangkan 

perdagangan dan investasi antara Korea Selatan dan Indonesia 

selama beberapa dekade terakhir, sehingga diharapkan dengan 

pembukaan KITA Jakarta Center ini akan dapat lebih 

meningkatkan pencapaian tujuan KITA, khususnya dalam 

mendorong pengembangan perdagangan dan investasi antara 

Korea Selatan dan Indonesia.  

Bapak Gusmardi Bustami, dalam sambutannya menyampaikan 

bahwa bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan salah satu mitra 

utama dalam perdagangan internasional. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan posisi Korea Selatan sebagai negara tujuan ekspor terbesar 

ke-7 bagi Indonesia pada tahun 2014. Namun demikian, diakui 

dalam beberapa tahun terakhir dalam perdagangan bilateral 

terjadi tren penurunan sehingga Pemerintah sedang berupaya 

merampungkan lndonesia-Korea Comprehensive Economic 

Paftnership Agreement (IK-CEPA) agar kedua negara dapat 

memperoleh benefit dalam kerja sama perekonomian yang akan 
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diberlakukan tersebut guna mendorong peningkatan nilai 

perdagangan dan investasi yang dapat direalisasikan ke depannya. 

Pada sesi seminar, paparan pertama disajikan oleh peneliti pada 

Institute for International Trade - KITA, chang Sang-sik.  Dalam 

paparannya, beliau menyampaikan  beberapa  topik  seperti:  

a. Sejarah  kebijakan  perdagangan Korea Selatan,  

b. Kondisi    masa    lalu   dan   masa    kini    perdagangan    Korea      

selatan,  dan  

c. Kerja sama ekonomi Korea Selatan-lndonesia. 

Paparan kedua disajikan oleh Direktur promosi sektoral - BKPM, 

lkmal Lukman. Dalam paparannya, beliau menyampaikan kinerja 

investasi, keunggulan berinvestasi di Indonesia, rencana strategis 

investasi 2015 - 2019, rencana pembangunan nasional 2015 - 

2019, rencana jangka menengah pembangunan nasional, dan one-

stop-service BKPM. 

Sementara itu, paparan ketiga disajikan oleh Dr. Shin Yoon - sung. 

Dalam paparannya beliau menyampaikan di sisi pasar untuk 

sektor swasta perlu diperhatikan, antara lain berkenaan dengan 

upah rendah dan konsumsi dalam negeri mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Beliau juga menyampaikan bahwa di sisi 

pasar, untuk sektor publik perlu dlperhatikan antara lain 

berkenaan dengan pencegahan pengelolaan air minum oleh pihak 

swasta dan pengurangan subsidi BBM. Dari sisi keunggulan 

kompetitif, Dr. Shin Yoon-sung menyampaikan bahwa Indonesia 

memiliki pengembangan Special Economy Zone (SEZ) dan Global 

Maritime Axis. 

 

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

 

1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

 

Creative Strategy Workshop 

Nation Branding Tahap ke-2, 

Kerjasama Ditjen PEN dengan 

EU-Indonesia Trade 

Cooperation Facility (TCF) 

Kegiatan Creative Strategy Workshop tahap ke-2 merupakan salah 

satu tahap dari 3 (tiga) rangkaian workshop perumusan strategi 

Nation Branding Indonesia yang dengan melibatkan semua 

pemangku kepentingan. Kegiatan workshop dihadiri oleh 30 peserta 

yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perdagangan 

(perwakilan dari seluruh eselon ll di Ditjen PEN, dan perwakilan 
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dari Biro Perencanaan), Kementerian Pariwisata, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kemenkum 

HAM, BKPM, dan Bappenas. 

Acara diawali dengan sambutan pembukaan Team Leader EU-

Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF), Mr, Joe Miller 

dilanjutkan dengan review workshop sebelumnya dan pengantar 

materi oleh TCF Expert Nurmala Martin dan Dr. Evi Simanjuntak 

serta Dr. Paul Temporal dari Brand Finance, London. (Sesi Web 

Conferencing/Webinar).  

Mr. Joe Miller, team leader TCF, menyampaikan harapannya bahwa 

pada tahap ini pemahaman para peserta workshop tentang nation 

branding memperoleh pemahaman lebih mendalam karena pada 

workshop ini dihadirkan pakar nation branding, Mr. Paul Temporal. 

Mr. Joe Miller kembali menekankan bahwa branding itu tidak hanya 

tentang logo, slogan, iklan ataupun kegiatan kehumasan, tetapi 

suatu proses kompleks tentang bagaimana membangun strategi 

bersaing dan tujuan akhir yang tidak hanya dikomunikasikan tetapi 

juga disampaikan. Untuk dapat bersaing di pasar global, Indonesia 

harus memaksimalkan setiap elemen positif yang dimiliki serta 

memperbaiki persepsi negatif yang sudah terlanjur muncul. Jika hal 

ini berhasil dilakukan, maka pada akhirnya image dan brand positif 

tentang lndonesia akan muncul, dan dunia internasional tidak akan 

ragu untuk datang berkunjung ke Indonesia, melakukan berbagai 

kegiatan bisnis bahkan mengkonsumsi produk ekspor Indonesia.  

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Nation Branding dari lbu Evi 

Simanjuntak dan lbu Nurmala Martin dengan pokok bahasan 

sebagai berikut: 

a. lbu  Nurmala  Martin  menyampaikan  review  workshop tahap 

pertama, bahwa kunci pengembangan nation branding yang 

mencakup 4 (empat) aspek (pariwisata, investasi, produk dan 

jasa, serta SDM) adalah adanya koordinasi intensif di antara 

semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah 

maupun swasta dalam penyusunan strategi maupun 

implementasinya. Hal lain yang tidak kalah penting menurut Ibu 

Nurmala Martin adalah strong leadership yang memberikan 

arahan yang jelas mengenai fokus pengembangan nation 
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branding. 

b. Dr. Evi Simanjuntak  juga  memberikan  pemahaman mengenai 

beberapa konsep branding antara lain pengenalan konsep brand 

personality dan brand positioning yang dilakukan secara 

interaktif melalui exercise yang secara aktif diikuti oleh semua 

peserta workshop. 

Dr. Paul Temporal dalam sesi webinar menyampaikan beberapa hal 

antara lain: 

a. Brand Identity berbeda pengertiannya dengan Brand Image. 

Brand Identity adalah bagaimana kita ingin dilihat oleh pihak 

luar, sementara lmage adalah bagaimana sebenarnya kita 

terlihat oleh pihak luar. Perbedaan antara identity dan image 

akan melahirkan perception gap, namun melalui branding yang 

tepat perception gap yang muncul seharusnya dapat 

diminimalisir. 

b. Membangun brand berarti membangun hubungan dengan 

sejumlah besar orang atau pihak luar. Pada level negara, 

membangun Nation Branding akan melibatkan kebijakan, 

diplomasi publik, dan perubahan perilaku atau sikap antara 

sektor umum dan swasta. 

c. Aspek-aspek yang terdapat di dalam suatu negara seperti 

masyarakat, budaya, sejarah, dan lingkungan bersama akan 

membentuk brand identity negara tersebut. Jika ditopang 

dengan brand swasta yang sudah dikenal oleh masyarakat 

internasional maka upaya membangun nation branding suatu 

negara akan lebih kuat. 

d. Hal ini dapat dilakukan secara dua arah. Jika suatu negara 

mempunyai brand dan reputasi yang kuat, maka akan mudah 

bagi perusahaan atau industri yang ada di negara tersebut 

untuk masuk ke pasar internasional. Sebaliknya, branding suatu 

negara juga bisa dilakukan melalui branding sektor swasta di 

negara tersebut yang sudah dikenal masyarakat internasional. 

e. Membangun Nation Branding akan memakan waktu yang lebih 

lama dan proses yang lebih panjang jika dibandingkan dengan 

product branding. Sebagian besar negara melakukan kegiatan 

Nation Branding fokus pada satu sektor, namun tidak sedikit 
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pula negara yang melakukannya di berbagai sektor dengan 

melibatkan berbagai stokeholder secara holistik. 

f. Berbagai   hambatan   akan   ditemukan   dalam   Nation 

Branding seperti kompetisi internal antara berbagai 

instansi/lembaga terkait dalam hal pembiayaan, dukungan 

politis, keragaman dalam menentukan target pasar, pengaruh 

kompetisi dari pihak swasta, dll. Oleh karena ini diperlukan 

komitmen yang kuat antar lembaga/instansi terkait dalam 

perumusan strategi Nation Branding yang akan diterapkan dan 

penetapan Master Brand yang  akan digunakan untuk 

memayungi brand - brand lainnya, 

g. Tujuan dari  Nation  Branding  yang  dilakukan oleh setiap 

negara adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi area 

kompetitif strategis yang akan mengarah kepada penguatan 

image di berbagai sektor seperti promosi pariwisata dan budaya 

nasional, minat investasi global, peningkatan ekspor produk dan 

jasa, pengakuan dari dunia internasional, pengaruh politik 

internasional.  

h. Untuk memastikan agar implementasi strategi Nation Branding 

yang telah ditetapkan berjalan sesuai aturan, maka suatu negara 

sebaiknya membentuk suatu badan terstruktur yang bertugas 

melakukan pengawasan dan Brand management yang sangat 

penting bagi perkembangan dan kesuksesan brand tersebut. 

 

Pertemuan Ditjen PEN dengan 

Minister Counsellor RRT untuk 

Indonesia 

Pertemuan dengan pejabat baru Kedutaan RRT di Jakarta, Mr. Wang 

Liping (Minister Counselor) berlangsung pada tanggal 12 Juni 2015 

di Ditjen PEN. Pertemuan membicarakan seputar neraca 

perdagangan bilateral yang mencatatkan posisi defisit yang 

semakin meningkat bagi Indonesia, kerjasama perdagangan dan 

promosi antara Indonesia dengan Tiongkok, hingga cara/instrumen 

untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke RRT guna mengurangi 

angka defisit. Secara umum materi yang dibicarakan adalah 

peningkatan perdagangan kedua negara, khususnya usaha 

meningkatkan ekspor Indonesia ke RRT dalam upaya 

menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan RRT. 

Total perdagangan Indonesia - RRT tahun 2014 bernilai USD 48,2 
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milyar, atau meningkat 175,13% dibandingkan defisit yang dialami 

Indonesia pada tahun 2010 (USD 4,7 milyar). Mr. Wang Liping 

menyadari defisit neraca perdagangan yang tinggi dialami 

Indonesia. Beliau mengatakan dengan sumber daya yang banyak 

dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata lndonesia dapat 

mengurangi defisit neraca perdagangan dengan China, 

keberadaannya di lndonesia adalah untuk meningkatkan ekspor 

impor kedua negara. 

Adapun hal yang disampaikan Mr. Wang Liping untuk 

menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan RRT 

antara lain dapat dilakukan melalui: 

 Pembentukan study group, yaitu dengan menganalisis produk 

potensial yang masuk ke RRT dan memilih bentuk promosi yang 

efektif. Group dimaksud terdiri dari 4 - 5 orang tenaga ahli yang 

relevan; 

 Pelaksanaan misi dagang ke RRT, mempertemukan pelaku 

usaha kedua negara dan memfasilitasi eksportir Indonesia 

dengan membawa produk potensial ke RRT. Misi dagang lebih 

efektif dilakukan by province, atau membawa dunia usaha ke 

beberapa provinsi di RRT. Dicontohkan bahwa Turki sukses 

memasukkan produk kacang-kacangan (hazelnut) ke RRT 

dengan promosi yang gencar selama tiga tahun. Menurut Mr. 

Wang Indonesia punya kopi luwak yang digemari oleh 

masyarakat RRT; 

 Partisipasi pada pameran yang diadakan di RRT untuk 

mengetahui secara langsung produk yang diminati. Sementara 

untuk meningkatkan kedatangan wisatawan RRT ke lndonesia 

dapat dilakukan dengan membuat film tentang tempat wisata 

yang dikemas dalam suatu film, menurutnya hal ini dilakukan 

oleh Thailand dan Jepang. 

Pada kesempatan tersebut, perwakilan Ditjen PEN juga 

menyampaikan rencana pembukaan distribution Center "window to 

lndonesia" di Nanning, bersamaan dengan partisipasi pada CAExpo 

Nanning bulan September 2015. Mr. Wang menyambut baik 

rencana tersebut dan akan meminta dukungan MOFCOM (Ministry 

of Commerce) untuk membantu kelancaran implementasi rencana 
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dimaksud. Disampaikan pula oleh Mr. Wang bahwa hal tersebut 

akan dibantu untuk disampaikan ke Pemerintah Daerah Guangxi. 

Pada kesempatan tersebut juga didiskusikan mengenai 

penyelenggaraan CAExpo, dimana produk negara ASEAN dibatasi 

hanya pada sektor tradisional (food & beverages, handicraft/home 

decor, furniture, fesyen, spa & herbal, consumer goods), sementara 

RRT diperkenankan menampilkan produk manufaktur dengan 

teknologi tinggi (heavy machines). Menanggapi hal ini Mr. Wang 

akan menyampaikan kepada Sekretariat CAExpo untuk 

kemungkinan negara ASEAN juga dapat memamerkan produk yang 

sama. Hal lain yang kami sampaikan dan berharap dukungan adalah 

program atau skema kegiatan buying mission dan Trade Expo 

lndonesia ke 30, yaitu dengan mendatangkan buyer atau investor 

dari RRT untuk berkunjung ke Indonesia.  

Memanfaatkan kesempatan pertemuan, Mr. Wang juga 

mengundang DJPEN untuk dapat mengirimkan 3 - 4 orang 

pejabat/staf Kemendag untuk mengikuti 2015 Seminar On China 

ASEAN Convention & Exhibition Affairs yang diorganisasikan oleh 

Sekretariat CAExpo. Seminar akan diadakan selama 2 (dua) minggu, 

yakni pada tanggal 1 – 14 Juli 2015. 

 

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri 

Partisipasi Indonesia pada 

Pameran Communic Asia 2015 

Communic Asia 2015 (The 26th Communication and information 

Technology), merupakan salah satu event terbesar di Asia Pasifik 

yang mempromosikan produk teknologi, informasi & komunikasi 

(ICT). Pameran berlangsung di Marina Bay Sands, pada 2 - 5 Juni 

2015. Tahun ini pameran diikuti sekitar 62 eksibitor dan lebih dari 

2.000 pengunjung dari manca negara, 23 group paviliun dan 187 

anggota media internasional. Pengunjung yang datang di antaranya 

berasal dari Amerika Serikat, Kanada, lsrael, Taiwan, Jerman, 

Malaysia, RRT, Brunai Darussalam, Singapura,  Inggris, Perancis, 

Hongkong, Belgia, Qatar, Australia, Perancis, dan lain-lain.  Pameran 

menampilkan produk inovasi terbaru di bidang  teknologi, informasi 

dan komunikasi seperti Broadband, Cloud, Connected Devices, 

Connected Home Devices, Connected Delivery Network (CDN), Content 
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Security Management, Carrier/Network Operators, Content Provider, 

E-Business Solutions Provider Communications/IT Consultancies, 

lnternet/Value Added Service Provider, lT/Software Developers, 

Manufacturers of Communications/Computer Equipment, 

Satellite/Broadcast/Cable, Automobile, Education, dan lain-lain. 

Tujuan partisipasi Indonesia untuk mendorong peningkatan ekspor 

ke Singapura, memperkenalkan pelaku usaha Indonesia dengan 

para mitra calon bisnis, dan menambah wawasan tentang 

perkembangan ICT global.  

Communic Asia 2015 dibuka resmi pada tanggal 2 Juni 2015 oleh 

Menteri Kominfo Singapura DR. Yacoob Ibrahim. Di samping para 

eksibitor dan pemangku kepentingan terkait di Singapura, hadir 

pula Menteri Kominfo Rl Bapak Rudiantara. Paviliun Indonesia 

seluas 144 m2, bertema "Trade with Remokoble lndonesia" terletak 

di booth BT3-07. Booth kontruksi menggunakan desain khusus. 

Paviliun mendapat perhatian Menteri Kominfo Singapura, 

DR.Yacoob lbrahim yang hadir bersama Menteri Kominfo RI Bapak 

Rudiantara yang diterima oleh Dirjen lndustri Logam Mesin Alat 

Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Bapak  l Gusti 

Putu Suryawirawan. Hadir pula Bapak Duta Besar RI di Singapura 

yang didampingi Atase Perdagangan. Menteri Kominfo dan Dubes RI 

berkenan berbincang dengan seluruh peserta Paviliun Indonesia. 

Keduanya berharap sinergi akan berjalan konsisten untuk tahun 

mendatang. Sebanyak 18 peserta dari lndonesia yang bergerak di 

sektor animasi, hardware, software, dan virtual reality.  

Produk yang diminati pengunjung Paviliun lndonesia adalah 

animasi, alat monitor transaksi, wireless, IT solution, smart home 

system, trafo monitoring system dan mesin untuk kasir. Buyer yang 

berkunjung ke Indonesia datang dari Malaysia, Thailand, Kanada, 

Taiwan, Autralia, Myanmar, Brunai Darussalam, Hong Kong, Belgia, 

Rumania, Perancis, Qatar dan Amerika Serikat. Jumlah estimasi 

transaksi order sebesar USD 729.700 termasuk USD 300.000 order 

dari buyer Malaysia (Enterprise Solution) yang telah 

menandatangani kontrak dengan Prasimax Inovasi Teknologi. Buyer 

dari Brunei tertarik dengan animasi konten muslim dan akan datang 

ke Indonesia untuk menindaklanjuti kontaknya. JumIah inquiries 
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yang diterima seIuruh peserta pameran sekitar 540 inquiries akan 

ditindaklanjuti. Estimasi order yang diterima di samping dari 

negara asing juga datang dari perusahan dan Pemda di Indonesia.  

Rincian estimasi transaksi order sebagai berikut: 

No Perusahaan 
Total Transaksi ( UD )            

dan lain-lain 
1. Bandung Techno Park 

(Hardware dan software) 
USD 15.700 
Proses follow up inquiries 

2. PT. Baros Creative 
Partner (Animasi 2D/3D, 
Animasi Multimedia) 

Proses follow up inquiries 

3. Tekno Inovasi Asia 
(Hardware & software 
monitoring system 

USD 13.400 
Proses follow up inquiries 

4. PT. Galaksi Lintas 
Sequentama (Animation 
Studio Ilustrasi) 

USD 16.700 
Proses follow up inquiries 

5. PT. Kumata Indonesia 
(Home Production 
Animation) 

USD 13.800 
Proses follow up inquiries 

6. PT. Amirage 
International 
(Augmented Reality & 
Mobile Application) 

USD 21.300 
Proses follow up inquiries 

7. CV. Cakrawala Crative 
(Video Udara & Animasi) 

USD 15.400 
Proses follow up inquiries 

8. Anantapura Nabha 
Sparsham Deeptam 
(Application Game) 

Proses follow up inquiries 

9. Ayena Animation Studio 
(Service Animation, 
Advertising, Simulation 
3D) 

USD 114.617 
Proses follow up inquiries 

10. PT. Tarie Mitra Utama 
(Animasi Multimedia) 

USD 12.700 
Proses follow up inquiries 

11. PT. Ufoakses Sukses 
Luarbiasa (Education 
Cloud Software; Open 
Base Transceiver Station) 

USD 22.000 
Proses follow up inquiries 

12. PT. Gamatechno 
Indonesia (Animasi IT) 

USD 49.700 
Proses follow up inquiries 

13. PT. Panggung Electric 
Citra ( IT ) 

Proses follow up inquiries 

14. PT. Sarana Maju Lestari 
(Software ) 

USD 65.600 
Proses follow up inquiries 

15. PT. Dua Empat Tujuh (IT) USD 34.500 
Proses follow up inquiries 

16. IKITAS Semarang 
(Animasi 3D) 

USD 34.083 
Proses follow up inquiries 

17. PT. Pusat Data Nusantara Proses follow up inquiries 
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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 

pembeli secara individu serta layanan Konsultasi Bisnis kepada 

eksportir yang mengunjungi langsung CSC.  

Seluruh pelayanan tersebut telah dilakukan pada bulan Juni 2015, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan Juni 2015 sebanyak 76 (tujuh puluh enam)   

permintaan melalui CSC, diantaranya permintaan berdasarkan 

kunjungan langsung terdiri dari 17 (tujuh belas) permintaan 

dari dalam negeri dan 2 (dua) permintaan dari luar negeri, 

berdasarkan pengiriman email CSC maupun brafak terdiri dari 

57 (lima puluh tujuh) permintaan. Di antaranya permintaan 

dari dalam negeri sebanyak 24 (dua puluh empat) dan dari luar 

negeri sebanyak 33 (tiga puluh tiga) permintaan. Adapun 

permintaan hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar 

negeri tersebut berasal dari 19 (sembilan belas) negara yaitu: 

Bahrain, Bangladesh, Belgia, Kanada, Kolombia, Mesir, Jerman, 

India, Italia, Jepang, Madagaskar, Malaysia, Papua NG, Filipina, 

Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, Inggris dan Amerika Serikat.  

Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk 

mendapatkan kontak dengan produsen/eksportir Indonesia 

dalam rangka mengimpor produk-produk dari Indonesia. 

(Animation Game) 
 

18. PT. Prasimex Inovasi 
Teknologi (Animation 
Studio 2D/3D Animation 
Ilustrasi) 

USD 300.000 
Proses follow up inquiries 
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Adapun produk-produk dan informasi yang diminati oleh calon 

pembeli dari mancanegara adalah produk pertanian, pupuk, 

perikanan, furnitur, perlengkapan dapur, kulit, mesin, besi dan 

baja, pertambangan, produk kertas, makanan dan minuman 

olahan, produk karet, sabun dan deterjen, dan produk kayu.  

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 Juni 2015 sebanyak 17 

(tujuh belas) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang 

membutuhkan layanan berupa konsultasi bisnis dan 

pertemuan bisnis, dengan rincian  sebagai berikut: 

A. Layanan Konsultasi Bisnis   

Jumlah pengunjung CSC yang memerlukan informasi ekspor 

pada bulan Juni 2015 sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan. 

Pengunjung CSC membutuhkan informasi terkait dengan 

prosedur persyaratan untuk dapat berpartisipasi di ruang 

CSC Kementerian Perdagangan yang berasal dari Jakarta, 

serta informasi daftar importir maupun data statistik. Selain 

pemintaaan informasi di atas, sebagian pengunjung juga 

ingin mengetahui informasi tentang Membership Services. 

B. Business Matching 

Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan Mei 2015 

sebanyak 7 (tujuh) pengunjung antara lain 5 (lima) orang 

buyer berasal dari Jepang, dan 2 (dua) orang buyer dari 

India, dengan produk yang diminati antara lain jewellery 

(emas).  

C. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari - Juni 2015, perusahaan yang 

memanfaatkan ruang pamer (PTD) sebanyak 50 (lima 

puluh) perusahaan. Terkait dengan kelengkapan dokumen, 
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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 

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan 

Selama bulan Juni 2015, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 

Indonesia (BBPPEI) menyelenggarakan 9 (sembilan) angkatan 

pelatihan yang diikuti oleh 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang 

peserta dengan rincian sebagai berikut:   

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

(Jakarta, 9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 22 orang 

peserta. 

b. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 9 s.d 11 Juni 

2015). Pelatihan ini diikuti oleh 21 orang peserta. 

c. Pelatihan “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Jakarta, 9 s.d 11 Juni 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Universitas Esa Unggul (UEU) Jakarta dan diikuti 

oleh 45 orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i UEU 

Jakarta. 

d. Pelatihan “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Jakarta, 9 s.d 11 Juni 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Kementerian Pertanian RI dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan 

Kementerian Pertanian RI. 

e. Pelatihan “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Mataram, 9 s.d 11 Juni 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan P3ED Mataram dan diikuti oleh 30 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM di wilayah Kota Mataram dan 

sekitarnya. 

f. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Lhokseumawe, 9 s.d 11 
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Juni 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama BBPPEI 

dengan Disperindag Kabupaten Aceh Utara dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang merupakan para pelaku UKM di wilayah 

Kabupaten Aceh Utara. 

g. Pelatihan “Prosedur Ekspor” (Purwokerto, 9 s.d 11 Juni 2015). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI 

dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto 

dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para 

mahasiswa/i Unsoed Purwokerto. 

h. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Purwakarta, 9 s.d 11 Juni 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan PT.Telkom dan diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM binaan PT.Telkom Indonesia. 

i. Pelatihan “Korespondensi, Negoisasi dan Kontrak Penjualan 

Ekspor” (Makassar, 9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3ED 

Makassar dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para 

pelaku UKM di wilayah  Kota Makassar dan sekitarnya. 

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 Juni 2015 adalah 62 (enam puluh dua) 

angkatan dengan total jumlah peserta 1.728 (seribu tujuh ratus dua 

puluh delapan) orang. Dengan demikian realisasi jumlah angkatan 

diklat ekspor tahun 2015 telah mencapai 51,67% dengan realisasi 

jumlah peserta diklat mencapai 42,72%. 

 

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

Selama bulan Juni 2015 BBPPEI telah melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pada tanggal 4 Juni 2015, tim manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat guna membahas penyusunan “Metode Simulasi Ekspor 

Impor secara Online” yang akan digunakan dalam setiap kegiatan 

ekspor yang mencakup materi simulasi ekspor impor. 

b. Pada tanggal 9 s.d 11 Juni 2015, perwakilan tim manajemen 
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BBPPEI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan identifikasi dan analisa kebutuhan 

diklat di kalangan pelaku UKM yang berdomisili di Provinsi Aceh. 

c. Pada tanggal 9 s.d 11 Juni 2015, perwakilan tim manajemen 

BBPPEI melakukan kunjungan pengembangan kurikulum dan 

silabus untuk pelatihan ekspor. Kunjungan dilakukan di kantor 

Disperindag Kota Malang, Universitas Brawijaya, serta 2 (dua) 

orang pelaku UKM  Malang. 

d. Pada tangal 12 dan 19 Juni 2015, tim manajemn BBPPEI 

melaksanakan pertemuan guna membahas penyusunan materi 

dan kurikulum untuk diklat calon perwakilan perdagangan di 

Luar Negeri yang akan diselenggarakan di Pusdiklat Perdagangan. 

    

Rapat Persiapan Pelaksanaan 

TTI Forum pada 

Penyelenggaraan TEI ke – 30 

Tahun 2015 

Persiapan pelaksanaan Trade Tourism and Invesment Forum pada 

penyelenggaraan Trade Expo Indonesia ke-30 tahun 2015, khususnya 

yang memanfaatkan kerja sama antara Ditjen PEN dengan mitra 

(TPO) yang telah disepakati dilaksanakan rapat internal Eselon II 

Ditjen PEN pada tanggal 30 Juni 2015. Rapat dipimpin oleh Direktur 

Kerjasama Pengembangan Ekspor dan dihadiri perwakilan dari Balai 

Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Dit. Promosi dan 

Citra, dan Dit. Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. Rapat 

bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka Trade Tourism 

and Investment Forum pada penyelenggaraan Trade Ekspor Indonesia 

ke-30 tahun 2015 khususnya yang berkaitan dengan kerjasama 

antara DJPEN dengan mitra ( TPO ) yang telah disepakati.  

TTI Forum terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Seminar, Diskusi 

Regional yang akan dilaksanakan pada 22 Oktober 2015; dan Business 

Counselling yang akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2015. Kegiatan 

seminar akan dilaksanakan pada pagi hingga sore hari dengan 

menghadirkan pembicara Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata 

dan Kepala BKPM. Tujuan seminar TTI Forum adalah menciptakan 

sinergi yang positif antara stakeholder perdagangan, pariwisata dan 

investasi dengan sejumlah pemegang keputusan dari dunia usaha di 

bidang perdagangan, pariwisata dan investasi. Kegiatan Diskusi 

Regional akan dilaksanakan pada siang hingga sore hari dengan 

menghadirkan pembicara importir sukses, Trade Promotion Offices 
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dari negara akreditasi dan trading house. Tujuan kegiatan ini adalah 

memberikan informasi mengenai peluang, tantangan dan upaya 

penerobosan pasar di luar negeri khususnya untuk sektor tertentu 

kepada dunia usaha, dan eksportir. Kegiatan Diskusi Regional dibagi 

menjadi 7 (tujuh) panel menurut wilayah dan fokus produk yang 

berdasarkan penelitian dari BP2KP. Pada rapat tersebut diusulkan 

bahwa panel wilayah Amerika yang sebelumnya dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu Amerika Utara dan Amerika Latin disarankan untuk 

digabung menjadi 1 (satu) panel.  Sedangkan diskusi wilayah Eropa 

yang sebelumnya 1 (satu) panel diusulkan untuk dibagi menjadi 2 

(dua) panel.  
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Rapat Tindak Lanjut 

pertemuan Video Conference 

Menteri Perdagangan dengan 

10 Dubes di Kawasan Eropa 

Timur dan Tengah 

Masing-masing unit akan melaksanakan rapat lanjutan dalam waktu 

dekat guna membahas isu dalam konferensi video dengan 10 

(sepuluh) Dubes di kawasan Eropa Timur, Tengah dan Skandinavia 

di antaranya market intelligence, pendirian ITPC dan isu 

perdagangan bilateral. 

 PSC Meeting on TPSA Project 

antara Kementerian 

Perdagangan RI dengan 

DFATD Kanada dan CBoC 

 

Untuk melaksanakan semua program kegiatan yang telah disusun 

membutuhkan komitmen penuh dari semua unit penerima manfaat 

kerja sama ini diharapkan kerjasama ini dapat memberikan dampak 

yang positif bagi lndonesia, khususnya bagi para pelaku UKM dan 

perkembangan ekspor Indonesia. 

 
2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Rapat Tindak Lanjut 

pertemuan Video Conference 

Menteri Perdagangan dengan 

10 Dubes di Kawasan Eropa 

Timur dan Tengah 

 

Terkait dengan rencana delegasi misi pembelian dari KBRI Praha, 

Ceko, Ditjen PEN sedang mempersiapkan surat Dirjen kepada 

Kepala Perwakilan Rl di Praha, Ceko perihal rencana kunjungan 

dimaksud. 

PSC Meeting on TPSA Project 

antara Kementerian 

Perdagangan RI dengan 

DFATD Kanada dan CBoC 

Terkait dengan pelaksanaan Trade Negotiation Skills, Ditjen PEN 

akan melakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut mengenai 

persyaratan teknis dari staf Kemendag yang akan diikutsertakan 

pada pelatihan ini. Lebih lanjut, Ditjen PEN akan terus melakukan 

koordinasi dengan unit-unit Eselon I di lingkungan Kemendag untuk 

memastikan semua program berjalan dengan baik. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

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

berupa Kegiatan Launching Baros International  Animation Festival (BIAF) 2015, Rapat Koordinasi 

Sail Tomini 2015, Peresmian Pabrik Baru PT Mandom Indonesia,  Partisipasi pada the 24th ATPF 

Working Level Meeting, Rapat Koordinasi Perkembangan dan Potensi Peningkatan Hubugan 

Bilateral RI – Hongaria, Rapat Tindak Lanjut Pertemuan Video Conference Mendag dengan Duta 

Besar di Kawasan Eropa Timur dan Tengah, Perkembangan JAFZA, Pertemuan Senior Official Meeting 

(SOM) RI – Vietnam, PSC Meeting on TPSA Project, Seminar Pembukaan Kantor Perwakilan Korea 

International Trade Association (KITA) di Jakarta, Creative Strategy Workshop Nation Branding, 

Partisipasi pada Communic Asia 2015, pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan penerimaan 

kunjungan buyer melalui CSC, serta peningkatan SDM melalui beberapa program diklat ekspor. 

Dengan demikian, sepanjang bulan Juni 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 Juni 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. 

 


