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BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

Pelaksanaan Program 

Pendampingan 

Desainer/Designer 

Dispatch Services (DDS) TA 

2015 

Kegiatan DDS merupakan salah satu upaya peningkatan daya saing 

produk melalui penguatan atau pengembangan desain dengan tujuan 

memberikan pemahaman dan pendampingan kepada para pelaku 

usaha khususnya tentang desain suatu produk agar dapat memiliki 

nilai tambah dan bersaing di pasar global. Melalui kegiatan ini 

diharapkan pelaku usaha mampu meningkatkan nilai jual dan 

pemasaran produk yang dihasilkannya. 

Kegiatan DDS dilakukan terhadap pelaku usaha yang mempunyai 

potensi ekspor melalui berbagai metode antara lain pemilihan bahan 

baku, perbaikan desain produk, teknik pembuatan produk, selera 

pasar ekspor, dan lain-lain. Selama periode 2012 – 2014 telah 

dilaksanakan kegiatan DDS kepada 11 pelaku usaha, sedangkan pada 

tahun ini telah diselenggarakan di 7 (tujuh) daerah, yakni Lombok, 

Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jepara, Cirebon dan Bandung, dengan 

melibatkan 8 desainer dan 16 pelaku usaha di bidang home decor 

dan furniture. 

Kegiatan DDS dilaksanakan sejak bulan Februari - Oktober 2015 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Desainer, merupakan proses pemilihan desainer yang 

akan dilibatkan dalam kegiatan DDS 2015, melalui seleksi 

administrasi dan wawancara tentang latar belakang pendidikan, 

prestasi yang telah diraih, pengalaman yang telah dilakukan 

terhadap pengembangan desain. Kegiatan ini telah dilaksanakan 

pada tanggal 20 Februari - 2 Maret 2015. 

b. Briefing Desainer, merupakan kegiatan pembekalan bagi para 

desainer terpilih tentang meretas gap antara desainer dengan 

pelaku usaha serta panduan teknis kegiatan DDS terkait tugas 

dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam tiap tahapan 

kegiatan. Kegiatan ini telah diselenggarakan pada tanggal 9 April 

2015 di Bogor. 

c. Adaptasi Produk, merupakan kegiatan sosialisasi tentang 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Oktober 2015                 

2 

2 

pemahaman terkait pentingnya desain untuk meningkatkan daya 

saing ekspor bagi para pelaku usaha di daerah. Selain itu 

kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaring dan 

mengkurasi/menyeleksi pelaku usaha yang akan diikutsertakan 

pada program DDS. Adapun kriteria pemilihan yaitu aspek 

produk dan produksi, aspek pemasaran dan aspek desain. 

d. Pendampingan desain terdiri dari 3 tahap, yaitu 

Tahap 1 : Diskusi mengenai alternatif desain produk 

untuk mencapai kesepakatan antara desainer 

dan pelaku usaha; penentuan rencana 

pembuatan prototype produk; 

Tahap 2 : Monitoring secara langsung proses pembuatan 

prototype produk; diskusi mengenai kendala 

yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses 

pembuatan prototype produk; 

penyesuaian/revisi desain jika diperlukan; 

Tahap 3 : Finalisasi pembuatan prototype produk; 

menyiapkan bahan promosi dan publikasi 

(katalog, poster, dan leaflet). 

 

Partisipasi pada Baros 

International Animation 

Festival 2015  

Kegiatan Baros lnternational Animation Festival (BIAF) ke-3 telah 

diselenggarakan pada tanggal 7-10 Oktober 2015, bertempat di 

Simply Valore Hotel, Baros, Cimahi – Jawa Barat.  Kegiatan dimaksud 

merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perdagangan cq. 

DJPEN, Pemerintah Kota Cimahi dan Cimahi Creative Association. 

Penyelenggaraan BIAF bertujuan untuk mengangkat potensi 

industri animasi di lndonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. 

Selain itu, melalui penyelenggaraan festival ini, diharapkan Cimahi 

juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata kreatif baik bagi turis 

domestik maupun turis mancanegara. 

Tema yang diusung pada pelaksanaan BIAF tahun ini adalah “One 

Motion for Million Frames“, yang mengandung pesan persuasif 

terhadap para stakeholder yang terlibat di dalam industri ini. Pesan 

yang ingin disampaikan melalui tema ini adalah ajakan untuk turut 
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mendorong upaya pengembangan subsektor animasi agar semakin 

banyak produk-produk animasi yang dihasilkan oleh pelaku kreatif 

animasi lndonesia. 

Pembukaan kegiatan BIAF ke-3 diadakan pada tanggal 7 Oktober 

2015, di area panggung utama BIAF, yang diisi dengan sambutan 

dari Walikota Cimahi, lbu Ati Suhati dan Kepala Badan Ekonomi 

Kreatif/BEKRAF, Bapak Triawan Munaf. Dalam sambutannya, 

Wallkota Cimahi mengharapkan agar kota kecil di provinsi Jawa 

Barat ini dapat semakin dikenal dunia melalui ajang BIAF yang 

mempromosikan potensi animasi di dalam negeri. Sementara itu, 

Kepala BEKRAF memaparkan data-data yang menunjukkan bahwa 

industri animasi Indonesia berkembang hingga ke kancah 

internasional. 

Acara pembukaan dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah 

pusat dan daerah, seperti BPPT, DPRD, Pemkot Cimahi, dan Badan 

Penanaman Modal Kota Cimahi. Di samping itu, beberapa tamu asing 

yang hadir dalam acara dimaksud adalah Ed Hooks (akademisi dari 

Amerika Serikat), Stephane Aldebert (pelaku usaha animasi dari 

Perancis), Rini Sugianto (animator lndonesia yang berkarir di 

Hollywood), Mohammad Abolhassani (pemilik NAS Animation 

Studio dari lran), JC Oeveney (animator dari Perancis), Hannes 

Martin Rall (akademisi dari Nanyang Technological University - 

Singapura) dan David Kwok (animator dari Singapura). Kegiatan 

pembukaan juga diisi dengan acara talkshow, dengan menghadirkan 

sejumlah narasumber seperti Walikota Cimahi, Kepala BEKRAF, 

Stephane Aldebert dari Perancis, dan beberapa animator dalam 

negeri. 

Dukungan dan partisipasi DJPEN pada kegiatan BIAF 2015 

direalisasikan dalam bentuk pembangunan ikon paviliun 

Kementerian Perdagangan, yang memfasilitasi 14 perusahaan/UKM 

bidang animasi, yaitu : 

1. Mocca Animation;  

2. Ayena Studio; 

3. Enspire Studio;  

4. Hompimpa Animation;  

5. ITMT Studio; 
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6. Living Animation Studios;  

7. Supreme VFX Studio;  

8. Jotter Production;  

9. Kampoong Monster;  

10. Kumata;  

11. Manimonki;  

12. PT Mekanima lnspira Nagara/Mechanimotion; 

13. Our House of Animation/OHA; dan  

14. Pionicon. 

Salah satu peserta pameran yang difasilitasi oleh DJPEN, yaitu 

Ayena Studio, juga akan berpartisipasi pada paviliun Pride of 

lndonesia di pameran Trade Expo lndo yang berlangsung pada 

tanggal 21-25 Oktober 2015 di Jakarta lnternational Expo (JlExpo), 

Kemayoran - Jakarta. 

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

Aktivasi Kerjasama 

Pengembangan Ekspor 

bersama KADIN Indonesia, PT. 

Asuransi ASEI dan PT. Bank 

Mandiri di Provinsi Bangka 

Belitung 

Rangkaian kegiatan kali ini diselenggarakan sebagai perwujudan 

kerjasama pengembangan ekspor antara Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN), Kamar Dagang dan 

Industri (Kadin) Indonesia, PT. Asuransi ASEI Indonesia (ASEI), 

dan PT. Bank Mandiri. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di 4 

(empat) provinsi lainnya, yaitu Papua (yang telah dilaksanakan 

pada April 2015), Nusa Tenggara Timur (yang telah dilaksanakan 

pada Agustus 2015), D.l Yogyakarta (yang telah dilaksanakan pada 

Agustus 2015), dan Gorontalo (pertengahan Oktober 2015). 

Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari dengan agenda 

kegiatan meliputi Seminar dan Klinik Bisnis yang diselenggarakan 

di Hotel Novotel Pangkal Pinang pada tanggal 1 Oktober 2015, dan 

kunjungan perusahaan ke beberapa usaha kecil dan menengah di 

tingkat provinsi pada tanggal 2 Oktober 2015. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui seminar yang mengambil tema 

"Pemberdayaan Usahawan dan Potensi Daerah untuk 

Meningkatkan Ekspor" ini adalah meningkatnya pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan (skills) para eksportir/pengusaha 

Bangka Belitung sehingga dapat lebih berperan dalam kegiatan 

usaha berorientasi ekspor dan mampu menghasilkan produk yang 
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berdaya saing. Diharapkan pula, upaya pembinaan dan promosi 

potensi daerah dapat dikoordinasikan secara lebih baik oleh 

seluruh stakeholders di Bangka Belitung, baik publik maupun 

swasta, agar produk yang dihasilkan oleh produsen/eksportir 

setempat lebih berdaya saing dan siap menghadapi pasar 

internasional, khususnya terkait dengan pembentukan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.  

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bangka Belitung dan 

dihadiri oleh ± 80 peserta yang terdiri dari pelaku usaha, anggota 

asosiasi/Kadin, IWAPI, dan Koperasi Daerah. Dalam sambutannya 

Kepala Disperindag menyampaikan bahwa daya saing produk 

Indonesia harus lebih baik dan mampu menguasai pasar di negara-

negara ASEAN. Untuk mendukung upaya peningkatan daya saing 

tersebut, telah dibentuk satuan tugas persiapan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN yang beranggotakan Disperindag-Disperindag 

yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, juga akan 

didirikan Lembaga Sertifikasi Halal untuk mempermudah pelaku 

usaha karena selama ini untuk mengajukan sertifikasi halal masih 

dilakukan di Palembang. 

Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan laporan dari Ketua 

Kadin Provinsi Bangka Belitung, Thomas Djayusman. Dalam 

laporannya, beliau menyampaikan bahwa provinsi Bangka 

Belitung merupakan provinsi yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan mengingat Bangka Belitung merupakan penghasil 

timah terbesar, produk-produk maritim, perkebunan dan 

pariwisata. Kondisi saat ini dimana nilai ekspor timah Bangka 

Belitung yang terus menurun hendaknya dijadikan sebagai 

momentum bagi UKM untuk meningkatkan potensi usahanya. 

Beberapa produk yang memiliki potensi untuk dikembangkan 

adalah minyak goreng, teh, kopi, rempah-rempah (lada), produk 

kelautan, kayu olahan, hasil perkebunan lainnya (karet, jeruk 

kunci) dan kain cual. 

Ditjen PEN yang diwakili oleh Kasubdit Asia Pasifik dan Afrika - 

DKPE, menyampaikan sambutan dari Direktur Kerjasama 

Pengembangan Ekspor. Dalam sambutannya, beliau 
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menyampaikan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini 

adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para 

pelaku usaha sehingga dapat berperan secara maksimal dalam 

upaya meningkatkan ekpor nasional. Untuk itu diperlukan sinergi 

yang berkesinambungan diantara para pemangku kepentingan 

termasuk para pelaku usaha dalam melakukan perbaikan yang 

terus menerus guna meningkatkan daya saing nasional.  

Narasumber pada kegiatan Seminar di hari pertama adalah 

perwakilan dari DJPEN (mengetengahkan mengenai kerjasama 

pengembangan ekspor dengan mitra di dalam dan luar negeri), 

KADIN (membahas pembiayaan Perusahaan), PT. Palapa 

Nusantara Berdikari (skema Bantuan dan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 2015), PT. Asuransi ASEI Indonesia (Financial Insurance) 

dan PT. Bank Mandiri (Sistem Pembayaran Letter of Credit). 

Pemaparan yang disampaikan oleh tiap narasumber antara lain: 

a. Narasumber dari DJPEN (kerjasama pengembangan ekspor 

dengan mitra di dalam dan luar negeri) memberikan 

pemaparan mencakup perkembangan ekspor Propinsi Bangka 

Belitung pada bulan Agustus 2015 adalah sebesar US$ 18,9 juta 

atau menurun 82% jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada 

bulan Juli 2015 yang tercatat sebesar US$ 103 juta. Negara 

tujuan utama adalah Singapura, Belanda, India, Taiwan dan 

Jepang. Selain menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan, juga 

disampaikan secara singkat tugas dan fungsi dari masing-

masing unit eselon II di Iingkungan 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 (TEI) ke-30 yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 21-25 Oktober 2015 di JIExpo, 

Kemayoran - Jakarta. 

b. KADIN Indonesia memberikan paparannya mengenai potensi 

ekonomi yang besar dimiliki oleh Bangka Belitung pada sektor 

perikanan dan kelautan. Terkait hal ini, Kadin mendorong agar 

tercipta sinergi antara belanja modal pemerintah dan investasi 

swasta ditopang oleh sektor perbankan serta adanya 
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sinkronisasi promosi ekspor komoditas unggulan daerah 

sehingga dapat berkontribusi pada pertambahan nilai ekpsor. 

Sejalan dengan hal tersebut, Kadin telah mendirikan lembaga 

kemitraan pembiayaan "Palapa Nusantara Berdikari" yang telah 

dan akan melakukan akeselerasi penyaluran kemitraan modal 

kerja kepada UMKM di daerah-daerah yang "belum bankable" 

menjadi "bankable".  

c. PT. Asuransi ASEI Indonesia menyampaikan sosialisasi 

mengenai peraturan terkait asuransi ekspor, yaitu: Peraturan 

Pemerintah No. 2 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan 

Ekspor/Impor dan Lalu Lintas Devisa dan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan No.32/KMK.011/1982 Tanggal 18 Januari 

1982 tentang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor. 

Selain itu, disampaikan pula fasilitas-fasilitas yang disediakan 

oleh ASEI untuk pelaku usaha, yaitu: asuransi ekspor (export 

credit insurance), asuransi kredit (export credit guarantee), 

penjaminan (surety bond counter bank guarantee), asuransi 

kerugian umum (general insurance), dan buyer’s credit 

insurance by export credit agency infrastructure program.  

Selanjutnya, masih pada hari pertama, diselenggarakan pula 

kegiatan Klinik Bisnis untuk memfasilitasi para 

pengusaha/eksportir Bangka Belitung yang berkeinginan untuk 

melakukan tanya jawab dan konsultasi lebih lanjut seputar 

pembiayaan ekspor, asuransi ekspor, pengembangan produk untuk 

memenuhi standar internasional dan strategi promosi ke luar 

negeri, khususnya ke pasar-pasar non-tradisional yang saat ini 

sedang bertumbuh. 

Pada hari kedua dilakukan kunjungan ke beberapa perusahaan 

guna melakukan penilaian (assessment) terhadap industri rumah 

tangga/UKM di tingkat provinsi yang memiliki produk potensial 

dan layak menerima kredit usaha sekaligus pembinaan dari Kadin 

cq. PT. Palapa Nusantara Berdikari. Kunjungan dilakukan ke 6 

(enam) perusahaan dengan hasil sebagai berikut : 

1. PT. Bangka Buana Internasional, merupakan produsen lada 

yang saat ini dijalankan oleh generasi kedua. Kapasitas 

produksinya hingga 8 ton dan produknya didistribusikan di 
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seluruh Indonesia dan juga pasar mancanegara; 

2. Batik Tulis Pakis Simpangkatis, merupakan kelompok pengrajin 

wanita yang memproduksi batik tulis dengan desain khas 

Bangka Belitung. Dengan menyewa sebuah bangunan bekas 

madrasah, hasil produksi telah digunakan sebagai seragam bagi 

instansi-instansi pemerintah yang ada di Provinsi Bangka 

Belitung; 

3. Sirup Jeruk Kunci Mirrando yang memproduksi terasi Bangka 

dan sirup jeruk kunci. Jeruk Kunci merupakan jeruk khas yang 

banyak ditemui di Provinsi Bangka Belitung, biasanya jeruk ini 

disajikan bersama dengan hidangan olahan ikan. Melimpahnya 

bahan baku jeruk kunci menjadi peluang tersendiri untuk 

mengolahnya menjadi sirup dan diharapkan dapat menjadi 

ikon Provinsi Bangka Belitung seperti buah markisa. Pada saat 

kunjungan, diketahui bahwa pengolahan Jeruk Kunci masih 

dilakukan secara manual, sehingga kapasitas produksinya 

rendah dan kualitas yang dihasilkan kurang sempurna. Namun 

demikian, pemilik telah melakukan konsultasi dengan Klinik 

Kemasan yang ada di Pangkal Pinang sehingga kemasan yang 

digunakan sudah cukup menarik. Saat ini pemasaran dilakukan 

dengan menitipkan pada toko-toko kemasan dan berharap 

untuk dapat memperluas pasarnya ke pasar nasional maupun 

internasional; 

4. Kericu Super Sindi yakni usaha produksi kripik telor cumi, 

Produk makanan olahan berbahan baku telur cumi-cumi 

memiliki potensi ekspor yang bagus dari aspek food safety 

(menggunakan bahan baku alami dan tanpa pengawet) dan 

harga yang kompetitif. Namun demikian, proses pengolahannya 

masih secara manual dan kurangnya pemahaman pelaku usaha 

terkait manajemen keuangan dan standar produk ekspor 

melemahkan daya saing produk, sehingga UKM tersebut masih 

memerlukan pembinaan pada level produksi; 

5. Kripik Cumi Nina yang memproduksi produk cumi tepung 

crispy. Melimpahnya bahan baku cumi dimanfaatkan untuk 

diolah menjadi makanan ringan. Dalam seminggu 

membutuhkan 6 ton cumi basah untuk diolah dan dalam sehari 
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mampu mendistribusikan 300 kemasan 100 gr ke toko-toko 

makanan di sekitar Pangkal Pinang. Pengolahan dilakukan 

secara manual dengan tehnik penggorengan khusus yang telah 

dipelajari selama 8 bulan. Tidak semua bagian dari cumi 

dipergunakan, hanya bagian badannya saja, sedangkan bagian 

kepala, sirip dan telurnya akan dikirimkan ke pengusaha lain 

untuk diolah menjadi kerupuk; 

6. Kain Cual Ishadi, merupakan salah satu pelopor kain cual di 

Bangka Belitung. Salah satu kain cual yang dipajang di toko 

sudah berusia dua ratus tahun. Kain ini merupakan milik kakek 

buyut sang pemilik toko, yang juga memperkenalkan kain cual 

kepada masyarakat Bangka Belitung. UKM ini memberdayakan 

perempuan untuk terlibat dalam proses produksi dan transfer 

pengetahuan melalui kegiatan pelatihan. Kain cual Ishadi 

merupakan anggota IWAPI Provinsi Bangka Belitung dan telah 

mendapat bantuan berupa peralatan tenun dari Disperindag 

Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010, namun masih 

membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan skala 

pemasaran produknya. 

 

Sosialisasi Perkembangan 

Kerja Sama Ekonomi Amerika 

dan Pasifik Tahun 2015: 

Peningkatan Perekonomian 

melalui Optimalisasi Kerja 

Sama Ekonomi Internasional 

Kegiatan Sosialisasi Perkembangan Kerja Sama Ekonomi Amerika 

dan Pasifik Tahun 2015: Peningkatan Perekonomian melalui 

Optimalisasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional berlangsung pada 

tanggal 16 Oktober 2015. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk 

menyebarluaskan informasi mengenai kerja sama untuk bisa 

dimanfaatkan dalam meningkatkan perekonomian/perdagangan 

melalui optimalisasi kerja sama ekonomi dengan Amerika dan 

Pasifik. 

Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi 

Selatan dan dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah dan 

perguruan tinggi di Makassar serta dari Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Acara dibagi menjadi dua sesi dan dibuka oleh 

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Rizal Affandi 

Lukman. 
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SESI 1 

Revitalisasi Kerja Sama Ekonomi Republik lndonesia-Amerika 

Serikat dalam Kerangka Commercial Dialogue 

Sesi pertama yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Kerja Sama 

Ekonomi Amerika membahas tentang "Revitalisasi Kerja Sama 

Ekonomi Republik Indonesia - Amerika Serikat dalam Kerangka 

Commercial Dialogue". Presentasi disampaikan oleh Asisten Deputi 

Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik, Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian. Pada presentasinya, 

disampaikan bahwa hingga tahun 2015, terdapat 3 (tiga) kerja 

sama ekonomi antara lndonesia dengan Amerika Serikat (AS), 

yaitu; 

1.  Joint Commission Meeting 

 Joint Commission Meeting merupakan mekanisme 

pemantauan kerja sama kedua negara dalam kerangka 

Comprehensive Partnership telah dilaksanakan sebanyak 5 

kali. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 21 

September 2015. Pertemuan tersebut membahas:              

a. Penguatan kerja sama bilateral menuju kemitraan 

strategis.  

b. lsu regional dan global yang menjadi kepentingan kedua 

negara. 

c. Deliverables kunjungan presiden Jokowi ke AS bulan 

Oktober 2015. 

2. TIFA - Trade lnvestment Framework Agreement 

TIFA merupakan forum dialog bilateral untuk membahas 

hambatan perdagangan dan investasi di antara kedua negara. 

lsu-isu yang dibahas disesuaikan dengan concern kedua 

negara. 

3. Commercial Dialogue (CD)  

CD lebih mengedepankan peran swasta dalam memanfaatkan 

peluang investasi dan perdagangan dan bersifat mutual 

benefit bagi kedua negara dengan prinsip win-win. CD 

bertujuan untuk mendorong peningkatan hubungan bilateral 

kedua negara dengan melibatkan unsur pemerintahan dan 
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sektor swasta serta memfokuskan kerja sama dalam 6 (enam) 

pilar utama, yaitu: lnvestment Climate Clean Energy, Trade 

Expansion, Small and Medium Enterprises, lndustrial 

Cooperation dan Enterpreneurship. Pada bulan April 2015, AS 

mengusulkan perubahan format CD menjadi kerja sama G to G 

yang melibatkan peran aktif sektor swasta membahas kerja 

sama di bidang industri seperti aviation cooperation 

partnership, promosi perdagangan dan investasi, kerja sama 

pemanfaatan renewable industry dan kerjasama teknis. 

 

Optimalisasi lmplementasi Kerja Sama lndonesia di Bidang 

Ekonomi dengan Negara-Negara di Kawasan Amerika Latin 

Sesi pertama bagian kedua ini dipresentasikan oleh Direktur 

Amerika Selatan dan Karibia Kementerian Luar Negeri Rl. 

Dijelaskan bahwa negara-negara yang termasuk ke dalam 

kelompok Amerika Latin adalah negara-negara di kawasan 

Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia). Dalam kesempatan 

tersebut dibahas sekilas tentang profil kawasan Amerika Latin dan 

Karibia, dimana kawasan ini memiliki 525 juta penduduk dengan 

GDP sebesar USD 4,7 triliun dan neraca perdagangan produk 

ekspor unggulan RI ke Amerika Latin dan Karibia, di antaranya 

adalah CPO, tekstil, alas kaki  dan karet. Sementara untuk bidang 

investasi dijelaskan bahwa inflows FDI (Foreign Direct lnvestment) 

dari seluruh dunia ke Amerika Latin sebesar USD 158 miliar pada 

tahun 2014. Terdapat 3 (tiga) perusahaan lndonesia yang 

berinvestasi di Bazil, yaitu Djarum (golden leaf  tobacco), Salim 

Group (compania mineia de acucarr alcool participacoes) dan 

Rajawali Garuda Emas di bidang produk kertas. 

Pada sesi ini disampaikan pula bahwa terdapat tantangan dari 

kawasan ini, yaitu minimnya people to people contact dan informasi 

potensi kerja sama. Namun kawasan ini memiliki peluang yang 

besar yaitu pertumbuhan perdagangan antara kawasan selatan-

selatan sebesar 12,5% per tahun, memiliki karakteristik dan 

tantangan pembangunan yang mirip (sama-sama negara 

berkembang). 
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SESI 2 

Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Regional Terintegrasi 

Timor Leste-lndonesia-Australia Growth Triangle (TIA-GT)  

Sesi kedua dimoderatori oleh Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi 

Pasifik dan presentasi pertama oleh Asisten Deputi Kerja Sama 

Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Pada sesi ini disampaikan bahwa kerja sama trilateral lndonesia-

Australia-Timor Leste (TL) merupakan kesepakatan pemimpin 

ketiga negara pada tanggal 1 November 2012 di Bali.  Pada 14-16 

Juli 2015 di Dili diadakan First RI-AUS-TL Trilateral Workshop & 

Meeting dengan hasil pertemuan sebagai berikut: 

a. Tiga negara sepakat bahwa studi akan dilakukan oleh 

Charles Darwin University (CDU), Australia. 

b. Fokus kerja sama pada bidang pertanian, perikanan, 

transportasi, infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, 

telekomunikasi, lingkungan, industri minyak dan jasa, 

budaya dan kegiatan masyarakat. 

c. Indonesia mengajukan usulan untuk mempertimbangkan 

keikutsertaan organisasi internasional seperti Asian 

Development Bank (ADB) untuk mendukung pelaksanaan 

kerja sama ini. 

d. Timor Leste berkeinginan kuat membentuk TIA-GT namun 

pihak lndonesia dan Australia mengusulkan untuk 

menunggu hasil studi yang dilakukan CDU. 

Pada tanggal 27 April 2014 di Bali diadakan trilateral RI-TL-AUS 

dan menyepakati bahwa Term of Reference (ToR) tidak bersifat 

mengikat, tetapi akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama 

trilateral dan lingkup wilayah kerja sama trilateral ini meliputi 

lndonesia Bagian Timur, Australia Bagian Utara dan Timor Leste. 

Pada kesempatan ini juga dibahas bahwa pertemuan Second RI-

AUS-TL Trilateral Workshop and Meeting telah dilakukan di 

Kupang, 11 Juni 2015, dengan hasil pertemuan sebagai berikut: 

a. Menyepakati untuk menerima laporan final dari CDU pada 

akhir Agustus 2015, sebelum pertemuan trilateral antar 
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Menteri Luar Negeri berikutnya. 

b. Australia setuju untuk menjadi tuan rumah workshop 

trilateral ketiga di Darwin pada 4 September 2015 untuk 

finalisasi laporan akhir studi yang dilakukan CDU sebagai 

laporan kepada para Menteri Luar Negeri. 

c. Timor Leste setuju untuk memberikan konsep tentang 

kelompok kerja internasional yang bertujuan untuk 

menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi pada 

workshop tersebut. 

d. lndonesia mengusulkan 4 (empat) bidang kerja sama 

prioritas yaitu perhubungan laut dan udara, pariwisata, 

peternakan dan perikanan sebagai langkah konkrit kerja 

sama trilateral. 

Tindak lanjut dari kerja sama ini adalah ketiga negara sepakat 

untuk menyusun sebuah rencana aksi (Plan of Action) berdasarkan 

hasil studi CDU yang memuat area kerja sama potensial dan 

kerangka waktu pelaksanaannya. Dalam rangka kerja sama 

trilateral, pertemuan menyepakati penyelenggaraan pertemuan 

sub-working group bidang pariwisata dan bidang konektivitas 

udara dan laut. 

Keria Sama lndonesia dengan Negara-Negara di Kawasan 

Pasifik Terkait Food Security in the Red Meat Cattle dan 

Produk-Produk Holtikultura 

Bagian terakhir pada sosialisasi ini dipresentasikan oleh Asisten 

Deputi Peternakan dan Perikanan, Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan 

bahwa lndonesia mempunyai kerja sama penggemukan sapi 

potong dengan Australia, dimana bibit didatangkan dari Australia 

dan kemudian digemukan di lndonesia. Selain penggemukan 

tersebut, kerja sama ini juga termasuk dalam pertukaran 

pengetahuan. Tenaga ahli peternakan dan tenaga potong (butcher) 

dari Australia datang ke lndonesia untuk melakukan supervisi 

sekaligus membina tenaga ahli dari lndonesia. 
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1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

 

1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

  

Trade Expo Indonesia (TEI) Ke–

30 Tahun 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden RI Bapak Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Bapak Thomas Lembong, Menteri 

Perindustrian Bapak Saleh Husin dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Djarot Saiful Hidayat 

membuka secara resmi Trade Expo Indonesia yang ke-30 tahun 2015 di JIEXPO,          

Kemayoran Jakarta 

TEI Ke-30 Tahun 2015 yang mengusung tema “Sourcing at 

Remarkable Indonesia”, dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada 

tanggal 21-25 Oktober 2015 dan dibuka secara resmi pada hari 

Rabu, 21 Oktober 2015 bertempat di Hall D2 Arena JIExpo oleh 

Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. TEI 2015 ini 

dikemas dengan lebih menarik dan menampilkan produk-produk 

yang lebih beragam dengan standar kualitas ekspor yang 

memudahkan bagi buyer mancanegara mencari produk yang 

diinginkannya. 

Dalam rangkaian kegiatan pembukaan TEI 2015 kembali dilakukan 

penyerahan Penghargaan Primaniyarta kepada 30 (tiga puluh) 

pelaku ekspor berprestasi dengan masing-masing kategori yakni 

Kategori Eksportir Berkinerja (13 perusahaan), Kategori Eksportir 

Pembangun Merek Global (7 Perusahaan), Kategori Potensi 

Unggulan Ekspor (7 Perusahaan), dan Kategori Pelopor Pasar Baru 

(3 Perusahaan). Selain penghargaan Primaniyarta, pada tahun 2015 
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juga diberikan Primaduta Award kepada 60 (enam puluh) pelaku 

usaha asing (buyer) yang merupakan jejaring mitra dagang 

Indonesia yang secara konsisten melakukan importasi produk-

produk Indonesia, masing-masing untuk kategori produk 

manufaktur/industri dan produk usaha kecil dan menengah (UKM). 

Penghargaan tersebut disampaikan melalui 20 Kepala Perwakilan 

RI di negara domisili buyer (antara lain Amerika Serikat, Italia, 

Jerman, Korea Selatan, Thailand, Jepang, Filipina, Brazil, Korea, 

Chile, Belgia, Mesir, Hongkong, Vietnam, Hongaria, Saudi Arabia, 

Libanon, Nigeria, dan Singapura). 

Total transaksi yang terjadi pada pelaksanaan TEI 2015 selama 5 

hari mencapai USD 909.31 Juta. Nilai ini didapat dari transaksi 

produk sebesar USD 857.37 Juta dan transaksi dibidang jasa 

sebesar USD 51.94 Juta. Nilai transaksi produk yang terjadi 

termasuk transaksi Buying Mission sebesar USD 52.82 Juta dan 

Business Matching sebesar USD 86.78 Juta. Selama 5 (lima) hari 

penyelenggaraan TEI 2015, buyers dengan transaksi terbesar 

berasal dari Malaysia (12,8%), Persatuan Emirat Arab (10,02%), 

Afrika Selatan (6,07%), Turki (5,24%), dan Mesir (4,99%). Adapun 

produk dengan kontribusi transaksi terbesar pada TEI 2015 

berturut-turut adalah TPT (17,98%), furnitur (13,57%), makanan 

olahan (12,60%), kopi (7,23%), dan produk kimia (5,37%). 

 

 

 

 

 

 

Kepesertaan 

Pada penyelenggaraan TEI 2015, tingkat okupansi seluruh venue 

penyelenggaraan mencapai 99% dengan berbagai jenis produk 

yang ditampilkan di berbagai hall. Adapun rincian untuk hall A 

antara lain automotive and automotive component, building 
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material, consumer goods, electronics & electrical appliances, 

footwear, household appliances, leather & leather products, medical 

equipments, paper & paper products, rubber & rubber products, 

textile & garments, toys, dan services. Pada hall B ditampilkan 

produk furniture & furnishing. Pada hall C ditampilkan produk 

makanan dan minuman (teh, kopi, kakao, produk perikanan) serta 

produk premium dari berbagai provinsi. Pada hall D1 ditampilkan 

produk fashion, premium handicraft, health & beauty products, dan 

premium jewelleries. Pada area Open Space ditampilkan produk 

knock down house, garden furniture, dan sejumlah food truck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain kepesertaan di atas, pada TEI Tahun 2015 menghadirkan 

beberapa paviliun: 

a. ASEAN Pavilion, guna memasuki MEA Tahun 2015, paviliun ini 

diharapkan menjadi wadah untuk mempromosikan peluang 

perdagangan dan investasi di negara-negara anggota ASEAN; 

b. The Pride of Indonesia Pavilion, merupakan  showcase  produk-

produk strategis unggulan dan terbaik Indonesia yang 

diproduksi oleh sejumlah perusahaan Indonesia, termasuk 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka di Indonesia 

yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yakni agro 

industry, manufactured products, strategic industry, dan services. 

c. DDS Pavilion menampilkan sekitar 40 pelaku usaha yang 

berasal dari berbagai daerah yang telah menerima program 

pendampingan desainer oleh Kementerian Perdagangan cq. 

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Oktober 2015                 

17 

17 

 

 

 

 

 

 

Buyers 

Untuk mendatangkan buyer dari luar negeri, Kementerian 

Perdagangan berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian 

Luar Negeri (termasuk perwakilan RI di luar negeri). Selain itu 

Kementerian Perdagangan juga memberdayakan semua perwakilan 

perdagangan yang berada di luar negeri seperti Atase Perdagangan 

dan ITPC. Untuk pihak di luar pemerintah, Kementerian 

Perdagangan berkoordinasi dengan Kadin Indonesia dan Kadin 

negara sahabat serta beberapa Internasional Trade Promotion Office 

di luar negeri. Total pengunjung asing berdasarkan produk yang 

datang pada TEI kali ini sebanyak 14.041 dari 129 negara dimana 5 

negara dengan buyer terbanyak yaitu: Malaysia, India, Bangladesh, 

Irak, dan Mesir. 

 

 

 

 

 

 

Business Matching  

Kegiatan business matching dilaksanakan tanggal 21-25 Oktober 

2015. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan 

antara visitor dan eksibitor TEI guna penjajakan peluang kerja 
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sama. Untuk kegiatan business matching kali ini selama 5 hari telah 

diikuti oleh 126 buyer dari 34 negara dengan produk-produk yang 

banyak diminati pada saat business matching antara lain Food & 

Beverages, Agriculture Product, Furniture, Building Material, dan 

Handicraft. Sedangkan buyer dari negara yang banyak mengikuti 

kegiatan business matching yaitu India, Bangladesh, Malaysia, 

Singapura, dan Nigeria. 

Dalam upaya meningkatkan kerja sama dagang antara pelaku usaha 

Indonesia dengan mitranya di negara lain, pada penyelenggaraan 

TEI juga difasilitasi sejumlah pertemuan antara asosiasi pelaku 

usaha Indonesia dengan delegasi misi dagang dari berbagai negara. 

Tercatat sebanyak 19 delegasi misi dagang yang difasilitasi untuk 

bertemu dengan KADIN, ASMINDO, AMKRI, IWAPI, APKASI, GAEKI, 

INKINDO, dan instansi terkait lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Trade, Tourism, and Investment (TTI) Forum  

Seperti tahun-tahun sebelumnya, disamping kegiatan expo, pada 

TEI 2015 juga diselenggarakan kegiatan Trade, Tourism and 

Investment (TTI) Forum dengan tema “Trade, Tourism, and 

Investment to Enhance Indonesia’s Position in Global”. Kegiatan TTI 

Forum ini diselenggarakan pada tanggal 21-22 Oktober 2015 

dengan dibagi dalam beberapa sesi, yakni: Trade and Investment 

Seminar, Dialog Interaktif, dan Regional Discussion. 

Selaku pembicara pada acara Trade, Tourism and Investment 

Seminar adalah Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong; 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara 

Kementerian Pariwisata, I Gde Pitana; dan Deputi Bidang Promosi 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Oktober 2015                 

19 

19 

Penanaman Modal, BKPM, Himawan. Seminar dilanjutkan dengan 

talk show “Success Story and Strategies to Exploiting The Opportunity 

of The Current Global Economic“ yang mengetengahkan CEO PT. Pan 

Brothers (tekstil dan produk tekstil) dan CEO PT. Multistrada 

(produk karet/ban). 

Melengkapi kegiatan TTI Forum, pada hari kedua dilaksanakan 

Regional Discussion: How to enter ASEAN and ANZ market, How to 

enter ASIA (non ASEAN) market, Tips and trick to enter Middle East 

Market, Tips and trick to enter Africa market, Strategy to penetrate 

European market, Tips and trick to enter European market, Strategy 

to penetrate America. Kegiatan ini menghadirkan 30 orang 

pembicara yang merupakan importir, perwakilan KADIN luar 

negeri dan International Trade Promotion Office (TPO). Diskusi ini 

diikuti oleh lebih dari 500 peserta dan terbagi dalam 7 (tujuh) sesi 

berdasarkan pasar, yaitu ASEAN, Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, 

Eropa Barat, dan Amerika. 

Selain kegiatan seminar dan diskusi, pada TTI Forum juga 

dihadirkan kegiatan business counselling yang menghadirkan para 

perwakilan perdagangan (Atase Perdagangan dan ITPC) sebagai 

narasumber untuk berkonsultasi bagi para exhibitor. Kegiatan 

business counselling dibagi dalam 4 (empat) kawasan, yakni ASEAN 

dan Asia Non ASEAN; Australia, Timur Tengah & Afrika; Eropa; dan 

Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama dan Kontrak Dagang 

Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2015 juga dilaksanakan 

sejumlah kegiatan penandatanganan kerja sama antar pelaku usaha 
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Indonesia dengan mitra dagangnya yang berkunjung pada TEI 2015 

(dalam skema buying mission) dari berbagai negara, di antaranya 

Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Belgia, Brazil, 

Jerman, dan Inggris. Sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan, di 

antaranya Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional, Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, 

dan Direktur Pengembangan Promosi dan Citra berkesempatan 

menyaksikan pelaksanaan penandatanganan kerja sama tersebut. 

Kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang 

asing tersebut mencakup kerja sama untuk produk-produk seperti 

furnitur, spices, teh, makanan dan minuman, kopi, kosmetik, 

glassware, beras organik, produk karet, produk kimia, serta produk 

fisheries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lain-Lain 

Selama penyelenggaraan TEI 2015 juga dilaksanakan Academic 

Tour yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan terhadap 

produk dalam negeri dan membuka wawasan untuk meningkatkan 

kreativitas dan inovasi generasi muda. Kegiatan ini diikuti oleh 

sejumlah mahasiswa dari 7 (tujuh) universitas/sekolah tinggi 

antara lain Universitas Pelita Harapan, Universitas Budi Luhur, 

Universitas Paramadina, Universitas Pancasila, Sekolah Tinggi 

Manajemen Industri, STIE Perbanas, dan Universitas Indonesia.  

Pada penyelenggaraan TEI 2015, Kemendag bekerjasama dengan 

Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) mengadakan 
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program yang bertajuk Sustainable Coffee For Prosperity, Health and 

Beauty, yang dilakukan melalui tiga panel kegiatan, yaitu workshop, 

show and charity, dan coffee gallery. Melalui kegiatan ini diharapkan 

tidak hanya para buyer, tetapi juga masyarakat luas dapat lebih 

mengenal kopi Indonesia, baik dari segi rasa maupun kualitasnya. 

Workshop kopi dilaksanakan selama lima hari dengan topik yang 

berbeda, yaitu SCOPI Task Forces Program Development; Farmer 

Centris for Sustainable Trade dan Farming for Business; Youth and 

Sustainable Farming; National Curriculum for Good Agricultural 

Practices; dan Coffee & Cocoa for Health & Beauty. Sementara itu, 

pada show and charity, kegiatan yang dilakukan antara lain coffee 

cupping, manual brew bar, espresso bar, roasting corner, meet the 

farmers, business 101 dan coffee superstar. Sedangkan pada area 

coffee gallery, pengunjung dapat memperoleh informasi mendalam 

mengenai kopi Indonesia. 

Pada hari keempat pelaksanaan TEI 2015 dilaksanakan coffee 

diplomacy yang menghadirkan tamu kehormatan Duta Besar 

Selandia Baru untuk Indonesia bersama dengan Deputi II Bid. 

Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian. Pada kesempatan 

tersebut, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia menyampaikan 

bahwa Selandia Baru berpotensi menjadi pasar bagi specialty coffee 

Indonesia, karena pergeseran budaya masyarakatnya yang kini 

mulai menyukai kopi. 

 

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri 

World Expo Milano (WEM) 

2015 

Indonesia Coffee Week di Paviliun Indonesia, World Expo 

Milano 

Indonesia Coffee Week (lCW) yang mengambil tema "The Magical 

Coffee of Exotic Indonesia Archipelago" berlangsung pada tanggal 28 

September-2 Oktober 2015 di Paviliun lndonesia, World Expo 

Milano 2015. Kegiatan ICW dilaksanakan bekerjasama dengan 

Gabungan Eksportir Kopi lndonesia (GAEKI) dan Sustainable 

lndonesia. Kegiatan ICW dilaksanakan bersamaan dengan 

lnternational Coffee Organization (ICO) Council Meeting, tanggal 28 

September 2015 yang dilanjutkan dengan acara Global Coffee Forum 

tanggal 1-2 Oktober 2015 dan pencanangan lnternational Coffee Day 
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yang pertama pada tanggal 1 Oktober 2015. 

Delegasi lndonesia dipimpin oleh Direktur Pengembangan Promosi 

dan Citra didampingi Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor 

dengan anggota delegasi antara lain: Ketua Umum GAEKI, Ketua 

SCOPI, Direktur Eksekutif SCOPI, dan perwakilan perusahaan yang 

berpartisipasi yaitu PT. Aneka Coffee lndustry, PTPN Xll, PT. 

Prasidha Aneka Niaga, PT. Fortunium, PT. Gemilang Jaya Makmur 

Abadi, PT. Javanero lndonesia, Delegasi lndonesia juga didukung 

oleh Ibu Lisa Virgiano (Pakar Kopi), Trigo Neo Starden (Diaspora 

lndonesia), dan Antonio Leotta (Barista dari ltalia ). 

Beberapa kegiatan  Indonesia Coffee Week (lCW) yang dilaksanakan 

diantaranya adalah: 

a. Coffee Cupping & Networking,  dilaksanakan pada tanggal 28  &  

30 September 2015 serta 1 Oktober 2015 pukul 10.00 - 13.00  

bertempat  di  ruang  restoran  dengan 2 sesi cupping. Sesi ini 

merupakan bentuk edukasi untuk semakin memperkenalkan 

keunggulan kualitas kopi lndonesia kepada stakeholder kopi dan 

pengunjung Paviliun lndonesia. Sesi cupping dipandu secara 

interaktif oleh Trigo Neo Straden didampingi oleh Lisa Virgiano, 

dan Veronica Herlina (Direktur eksekutif SCOPI). Acara cupping 

dilanjutkan dengan networking antara eksportir kopi lndonesia 

dengan calon mitranya. Setiap sesi acara cupping dihadiri 70 - 

100 orang yang terdiri dari stakeholder kopi ltalia maupun 

pengunjung umum. 

b. Workshop dan Business Matching, dilaksanakan pada tanggal 

29 September 2015 pukul 10.00 - 13.00.  Acara dibuka dengan 

sambutan Direktur Pengembangan Promosi dan Citra serta 

dihadiri oleh sekitar 40 orang yang terdiri dari buyer kopi, 

pemilik cafe, profesional cupper, roaster, barista, dan penggemar 

kopi dari ltalia. Sebagai pembicara adalah Moenardji Soedargo 

dari Gabungan Eksportir Kopi lndonesia (GAEKI), Lisa Virgiano 

(pakar kopi), dan Mr. Marco Welzel dari SICAF, ltalia. Mr. Marco 

Welzel pada kesempatan tersebut menyampaikan testimoni 

mengenai keunggulan kopi lndonesia. SICAF yang berkedudukan 

di Genoa merupakan salah satu importir kopi terbesar di ltallia 

yang telah mengimpor kopi dari lndonesia sejak tahun 1960. 
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Acara workshop diikuti dengan kegiatan business matching 

antara eksportir kopi lndonesia dengan importir kopi ltalia. 

c. Display Kopi Nusantara, dilaksanakan tanggal 28 September-2 

Oktober 2015 di area booth yang tersedia serta coffee corner di 

multimedia room. Display kopi ditampilkan secara menarik 

dilengkapi dengan narasi mengenai kopi-kopi lndonesia yang 

telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG). 

d. Free Coffee, dilaksanakan setiap hari pada 28 September-2 

Oktober 2015 pada pukul 15.00-17.00 dan 18.00-20.00 dan 

khusus pada tanggal 2 Oktober dimulai pada pukul 10.00-12.00. 

Acara free coffee ini setiap hari diikuti lebih dari 2000 

pengunjung umum yang datang ke Paviliun lndonesia. 

e. Pemutaran Video Kopi, dilakukan pada saat pelaksanaan 

kegiatan workshop dan cupping serta diputar di booth. Video 

kopi menampilkan keanekaragaman kopi nusantara dari 5 

daerah penghasil kopi di lndonesia yaitu: kopi Sumatera, kopi 

Jawa, kopi Bali & Flores, kopi Sulawesi, dan kopi Papua. Video 

kopi tersendiri sangat menarik minat pengunjung karena 

informasi yang disajikan sangat memikat dan juga dilengkapi 

dengan caption narasi dalam bahasa ltalia. 

f. lnternational Coffee Day (lCD), dirayakan di Paviliun lndonesia 

pada tanggal 1 Oktober 2015 pukul 15.00-17.00 setelah 

berakhirnya parade negara-negara penghasil kopi dan deklarasi 

pencanangan ICD oleh Andrea llly, CEO llly spa, Mario Cerutti, 

Presiden Komite Kopi Italia, serta Roberio Silva, Direktur 

Eksekutif lnternational Coffee Organization (lCO). Paviliun 

lndonesia merayakan ICD dengan memberikan kesempatan 

kepada pengunjung untuk mencicipi kopi termahal di dunia, kopi 

luwak, secara cuma-cuma. Sembari menikmati kopi eksotis khas 

nusantara tersebut, pengunjung diminta secara sukarela turut 

beramal untuk kelompok petani kopi yang tergabung dalam 

Ngaduman Farmers Community di daerah Getasan, Jawa Tengah, 

Indonesia. Dana charity yang terkumpul selama kurang lebih 2 

jam penyelenggaraan acara berjumlah Euro 440,81. Perayaan 

ICD di Paviliun lndonesia juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif 

ICO beserta jajaran pengurus ICO. 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Oktober 2015                 

24 

24 

g. Pertemuan dengan Dubes Rl Roma, dilakukan pada tanggal 30 

September 2015 di KBRI Roma. Isu-isu yang didiskusikan pada 

pertemuan tersebut, yaitu:  

1) Kegiatan ICW: Proses revisi anggaran ICW yang akan 

dimasukkan dalam program kegiatan Atase Perdagangan 

Roma yang dikelola oleh Setjen Kemendag masih berjalan 

dan setelah disetujui akan ditransfer ke KBRI Roma untuk 

dibayarkan kepada Koperasi Pelestari Budaya Nusantara 

(KPBN). Bapak Dubes menanggapi dengan meminta surat 

pemberitahuan resmi atau penunjukan kepada KBRI Roma 

dari Kementerian Perdagangan karena pada dasarnya KBRI 

adalah wakil Pemerintah Rl di luar negeri yang wajib 

menjalankan arahan Pemerintah Pusat.  

2)   Dismantling: dari beberapa opsi dismantling, Bapak Dubes 

berpendapat bahwa dismantling yang paling efektif dan 

efisien adalah proses dismantling dan dijual. Dubes Rl 

menyarankan agar seyogyanya KPBN lebih pro aktif lagi 

untuk melakukan pencarian dana melalui sponsor 

mengingat waktu pelunasan hutang telah jatuh tempo dan 

waktu penyelenggaraan WEM yang hanya tinggal 1 (satu) 

bulan lagi (berakhir pada tgl 31 Oktober 2015). 

h. Pertemuan dengan Dubes RI Vatikan, dilakukan pada tanggal 

30 September 2015 di Vatikan untuk mendiskusikan rencana 

hibah icon Paviliun Indonesia yaitu patung Badak Jawa ke 

Museum Vatikan. Bapak Dubes menyampaikan bahwa patung 

badak tidak terkait langsung dengan thema display area untuk 

Indonesia di Museum Vatikan yang mengangkat tema “Religious 

Harmony in Indonesia“. Bapak Dubes menyarankan agar proses 

hibah ini menggunakan saluran diplomatik resmi via 

Kementerian Luar Negeri. Kemendag diharapkan membuat surat 

ke Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti proses 

hibah melalui saluran diplomatik. Beberapa hal yang perlu 

disampaikan pada surat tersebut, yaitu: 

1). Hibah patung badak merupakan perwujudan upaya 

peningkatan kerjasama Indonesia dengan Vatikan yang 

ditandatangani pada tahun 2012;  

 2).  Hibah dapat memperkaya muatan display area Indonesia di 
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museum dengan menambahkan satwa langka yang 

dilindungi;         

3).   Usulan hibah patung badak ini telah disampaikan sejak awal 

oleh almarhum Didi Widiatmoko kepada Bapak Presiden RI. 

i. Kunjungan Direktur Eksekutif lCO pada tanggal 29 September 

2015. Paviliun lndonesia mendapat kunjungan kehormatan 

Direktur Eksekutif ICO Mr.  Roberio Oliveira Silva yang disambut 

oleh perwakilan Ditjen PEN, Wakil Kepala lTPC Milan, Direktur 

paviliun Indonesia, dan Penasehat Gabungan Eksportir Kopi 

lndonesia, Bapak Moenardji Soedargo. Pada kesempatan ini, Mr. 

Roberio Silva melihat kekayaan display paviliun lndonesia 

termasuk kegiatan ICW di Paviliun Indonesia. Pada tanggal 1 

0ktober 2015, Mr Roberio Silva bersama jajaran ICO kembali 

hadir ke Paviliun lndonesia untuk merayakan acara lCD. 

j. Kunjungan Anggota DPR RI lbu Siti Hediati (Titiek 

Soeharto), ke paviliun lndonesia pada tanggal 28 September 

2015. Ibu Titiek Soeharto diterima oleh Direktur pengembangan 

Promosi dan Citra, Pradnyawati dan Direktur Kerjasama 

Pengembangan Ekspor Dody Edward serta Direktur Paviliun 

Indonesia Budiman Muhammad. Setelah menyaksikan display 

paviliun Indonesia dan kegiatan ICW, lbu Titiek Soeharto 

memberikan saran agar pemerintah termasuk Kementerian 

Perdagangan lebih aktif lagi memberikan dukungan terhadap 

kegiatan-kegiatan promosi yang membawa nama besar negara. 

k. Kunjungan Direktur Etnologi Museum Vatikan, pada tanggal 

2 0ktober 2015.  Direktur Etnologi Museum Vatikan, Father 

Mafelli, didampingi Professor Pauluci yang merupakan tokoh 

yang disegani dan sangat dihormati di Vatikan berkunjung untuk 

meninjau langsung patung Badak yang ada di paviliun lndonesia. 

Pada kesempatan diskusi, Father Mafelli dan Professor Pauluci 

menyampaikan tahapan‐tahapan yang harus dilalui dalam 

proses hibah dan menekankan bahwa proses ini akan 

memerlukan waktu yang cukup panjang dan harus mendapatkan 

persetujuan dari dewan tertinggi di Vatikan. 

Pengunjung ke‐2 juta. Target dua juta pengunjung Paviliun 

lndonesia di Expo Milano 2015 berhasil terwujud pada tanggal 28 
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September 2015. Pengunjung ke-2 juta tersebut adalah pasangan 

Filip Madalina dan Elena dari Transylvania, Rumania. Pengunjung 

yang beruntung tersebut meraih ragam hadiah kejutan, diantaranya 

tiket menonton pertandingan sepakbola Inter Milan melawan 

Juventus serta souvenir kopi termahal dunia, kopi luwak dari Ketua 

Umum Gabungan Eksportir Kopi lndonesia (GAEKI) Hutama 

Sugandhi. 

 Penutupan Paviliun Indonesia 

Paviliun lndonesia resmi ditutup pada tanggal 31 Oktober 2015 

ditandai dengan upacara penurunan bendera. Rangkaian acara 

penutupan antara lain dihadiri oleh Dubes Rl untuk Italia August 

Parengkuan, Staf Ahli Kemenko Maritim dan Sumber Daya Nurmala 

Kartini Sjahrir, budayawan Jaya Suprana, founder Artha Graha 

Tommy Winata, dan Direktur Wahid lnstitute Yenny Wahid dan 

tamu VIP lainnya. Pada kesempatan penutupan tersebut Ditjen PEN 

menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

memberikan dukungan sehingga paviliun lndonesia dapat berdiri 

sejajar bersama 147 paviliun negara lainnya. Pihak-pihak tersebut 

antara lain  Koperasi Pelestari Budaya Nasional (KPBN)sebagai 

inisiator Paviliun lndonesia yang didukung oleh Kementerian 

Perdagangan dan K/L lainnya dan Kedutaan Besar Rl di Roma serta 

tidak ketinggalan para sponsor, diantaranya Artha Graha Network; 

Artha Graha Peduli; PGN; Astra lnternational; Djarum Foundation; 

lndofood; Sinarmas; AKR; BRI; Pertamina; Medco Energi; Bank 

Mandiri; dan BCA. 

Paviliun lndonesia termasuk 10 besar paviliun dengan pengunjung 

terbanyak dari 147 paviliun di Expo Milan. Pengunjung 4.012.228 

orang atau 2 kali lipat dari target awal 2 juta pengunjung. Jika 

dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, jumlah pengunjung 

paviliun lndonesia berada di posisi pertama disusul paviliun 

Malaysia dengan 3 juta pengunjung. Desain Paviliun lndonesia 

termasuk dalam salah satu dar “24 Most lmpressive Design“ menurut 

kantor berita CNN. Desain Paviliun lndonesia menggunakan konsep 

Bubu dan Lumbung sesuai dengan tema WEM 2015 yaitu “Feeding 

the Planet: Energy for Life“. Bubu merupakan alat penangkap ikan 

tradisional lndonesia dan Lumbung melambangkan tempat 
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penyimpanan padi sebagai cadangan pada musim paceklik. 

Selain itu pavilion Indonesia juga mencatatkan beberapa hal yang 

patut dibanggakan. Penampilan inovasi teknologi hasil karya anak 

bangsa dalam sebuah virtual reality Oculus Rift sebagai salah satu 

atraksi utama di paviliun lndonesia masuk peringkat ke-9 dari 10 

must-see attractions di Expo Milano. Pemecahan rekor Tumpeng 

Tertinggi Dunia versi Museum Rekor lndonesia maupun Guinness 

World Record dengan tinggi mencapai 2,28 meter, diameter 

mencapai 1,2 meter, dan berat 1.400 kilogram. 

Paviliun lndonesia juga menyerahkan donasi sebesar Euro 

17.577,50 atau setara Rp 263 juta kepada tuna netra dan disabilitas 

di ltalia melalui UICI (Unioneltalia dei Ciechi e degli lpovedenti), 

lembaga sosial ltalia yang mengayomi tuna netra. Penggalangan 

sumbangan dilakukan lewat penampilan pianis muda tuna netra 

Ade lrawan di panggung Paviliun lndonesia. Para pengunjung yang 

suka dengan penampilan sang pianis kemudian memasukkan donasi 

ke kotak amal yang tersedia. Selain itu, pihak Museum Vatikan 

bersedia menerima hibah patung Badak dan akan ditempatkan di 

lndonesia Garden seperti diwasiatkan oleh Almarhum H. Didi 

Widiatmoko. Mengingat area lndonesia Garden saat ini sedang 

dalam proses renovasi maka patung Badak tersebut saat ini 

dititipkan di KBRI Vatikan sampai dengan waktu penyerahan 

kepada pihak Takhta Suci Vatikan pada akhir 2016 atau awal 2017. 

Kesuksesan dan pengalaman yang didapat pada Expo Milan 2015 

diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk berkaca dan 

memulai persiapan Expo Dubai lima tahun kedepan dari sedini 

mungkin. Dubai Expo 2020 rencananya akan diselenggarakan pada 

20 Oktober 2020 – 10 April 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab. 

Mengusung tema "Connecting Minds, Creating the Future", ajang 

expo tersebut ingin menjadi katalis yang mampu menghubungkan 

pemikiran-pemikiran dari seluruh dunia sekaligus menginspirasi 

untuk menghadapi tantangan global lewat sub tema; Mobility, 

Sustainability, & Opportunity. Perhelatan ini ditargetkan dapat 

menarik 25 juta pengunjung dimana 70% diharapkan berasal dari 

luar UEA. Expo Dubai 2020 merupakan sarana yang sangat strategis 

untuk meningkatkan Nation Branding lndonesia kepada masyarakat 
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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 Oktober 2015, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan Oktober 2015 sebanyak 100 (seratus)   

permintaan melalui CSC, diantaranya permintaan berdasarkan 

kunjungan langsung terdiri dari 26 (dua puluh enam) 

permintaan, berdasarkan pengiriman email CSC maupun 

brafaks terdiri dari 74 (tujuh puluh empat) permintaan. 

Diantara brafaks tersebut, sebanyak  29 (dua puluh sembilan) 

permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 45 (empat 

puluh lima) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun 

permintaan hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar 

negeri tersebut berasal dari 21 (dua puluh satu) negara, yaitu: 

Australia, Bugaria, Bangladesh, Canada, Mesir, Fiji, Prancis, 

India, Iran, Italia, Jepang, Kamboja, Oman, Pakistan, Korea 

Selatan, Taiwan, Tanzania, Tunisia, Inggris, Amerika dan 

Vietnam.  

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 

internasional yang akan berdampak terhadap citra positif lndonesia 

dan sangat berperan dalam meningkatkan volume perdagangan. 
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pembeli dari mancanegara adalah agriculture product, wood 

product, building material, furniture, fishery, leather, machinery, 

electric & elektronic products, footwear, jewellery, packaging, 

paper & paper product, processed food and beverages, dan 

rubber 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 

Membership Service di CSC.  

2. Pengunjung Customer Service Centre (CSC) 

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Oktober 2015 sebanyak 27 

(dua puluh tujuh) 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 Oktober 2015 sebanyak 26 (dua puluh enam) 

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 

Kunjungan Buyer luar negeri pada bulan Oktober 2015 

terdapat 1 (satu) negara yaitu buyer asal Jepang yang 

berminat melakukan pertemuan business dengan eksportir 

Indonesia yang menghasilkan produk Kosmetik, Jamu dan 

Herbal. Kunjungan buyer asal Jepang tersebut adalah 

kunjungan yang kali kedua setelah mengunjungi ruang 

pamer CSC, dan buyer tersebut tertarikan dengan produk – 

produk yang didisplay diruang pamer CSC.  
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C. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari - Oktober 2015, perusahaan yang 

memanfaatkan ruang pamer (PTD) sebanyak 49 (empat 

puluh sembilan) perusahaan. Terkait dengan kelengkapan 

dokumen, sebagian peserta PTD yang men-display di ruang 

CSC Kementerian Perdagangan telah melengkapi salinan 

SNI/BPOM, sedangkan yang lainnya sedang dalam tahap 

tindak lanjut pengadaannya dan dikomunikasikan dengan 

masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan dokumen 

tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan 

bahwa perusahaan yang men-display produk di ruang CSC 

Kementerian Perdagangan harus menyertakan salinan SPPT 

SNI atau sertifikat dari BPOM.  

 

Expert Meeting di DPD RI Expert Meeting dengan tema “Penguatan Hubungan Kemitraan 

Strategis antara lndonesia dan Romania“ bertujuan untuk 

memetakan peluang, potensi, kendala dan kelemahan yang ada 

dalam hubungan antara lndonesia dan Romania serta 

mempersiapkan rencana kunjungan kerja anggota DPD ke Romania 

pada tanggal 5 Oktober 2015. Acara ini di selenggarakan oleh Badan 

Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI. 

Pertemuan dipimpin oleh Bapak A.M lqbal Parewangi, Ketua Badan 

Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI dengan dihadiri oleh delapan 

anggota BKSP DPD lainnya. Pertemuan tersebut menghadirkan 

delapan orang pembicara masing-masing adalah Mrs. Valerica 

Epure, Duta Besar Romania untuk lndonesia; Bapak Witjaksono Aji, 

Direktur Eropa Tengah dan Timur, Kemlu; perwakilan Ditjen PEN, 

Kemendag;  Ibu Natalia Kentjana,  Direktur Pengembangan Promosi, 

BKPM; Bapak Deni Priyadi, Plh. Kabid Eropa, Kemenpar; serta 

perwakilan dari Provinsi Potensial yaitu Bapak Tarmidzi 

Abdulkarim, Gubernur Kalimantan Selatan; lbu Syafitri, Staf Ahli  

SDM, Provinsi Bangka dan Belitung; dan Bapak Elim Sumba, Asisten 

Perekonomian dan Kesra, Provinsi Sulawesi Tengah. 

Pada kesempatan ini, para pembicara menyampaikan hal-hal 
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sebagai berikut: 

a. Mrs. Valerica tentang potensi-potensi Romania yang dapat 

dimanfaatkan oleh lndonesia sebagai pintu gerbang masuk ke 

Eropa Timur sehubungan dengan letaknya yang strategis di 

antara negara-negara Uni Eropa dan negara bekas jajahan 

USSR. Dengan potensi kedua negara yang saling 

membutuhkan, beliau menyarankan untuk meningkatkan 

kerjasama.  

b. Bapak Witjaksono Aji tentang hubungan diplomasi yang sudah 

terjalin sejak tahun 1950 dan selama 65 tahun belakangan 

tidak mengalami gelolak yang berarti. Walaupun dalam 

hubungan ekonomi khususnya investasi dan perdagangan 

masih memiliki nilai yang sangat kecil. Berdasarkan data dari 

Kemlu, beliau juga menyampaikan bahwa sudah ada 

pengusaha yang berbisnis dan berinvestasi di antara kedua 

negara. Nilai ini dapat ditingkatkan apabila hambatan yang ada 

dapat diminimalisir. 

c. Ditjen PEN c.q Dit.P2IE menyampaikan tentang sudah adanya 

hubungan perdagangan kedua negara namun masih memiliki 

nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain di 

kawasan yang sama. Hambatan utama yang harus diselesaikan 

adalah sulitnya jalur pelayaran langsung antara lndonesia dan 

Romania yang selama ini selalu melewati negara lain terlebih 

dahulu, seperti Belanda dan Singapura. Hambatan lain terletak 

pada tidak adanya bank korespondensi yang bermitra di 

antara kedua negara sehingga membatasi opsi pembayaran. 

d. lbu Natalia Kentjana menyampaikan sekaligus mengoreksi 

pernyataan Bapak Witjaksono bahwa tidak ada nilai  investasi 

dari Romania ke lndonesia secara langsung melainkan lewat 

perusahaan di Singapura. Beliau menyarankan agar 

ditingkatkannya investasi di kedua negara. 

e. Bapak Deni Priyadi tentang jumlah wisman Romania ke 

lndonesia yang masih sangat sedikit yaitu sekitar 7.000 

wisman pada tahun 2014. Terkait Romania yang belum 

memiliki bebas visa, beliau menyarankan kepada Kemlu agar 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode Oktober 2015                 

32 

32 

Romania dimasukkan ke dalam daftar negara yang bebas visa. 

f. Perwakilan dari Provinsi potensial memaparkan potensi di 

daerahnya masing-masing yang dapat dimanfaatkan Romania 

diantaranya karet, palm oil, timah, pasir, biomass dan 

perikanan. Sedangkan potensi dari Romania yang dapat 

dimanfaatkan lndonesia adalah pada bidang mesin, geothermal 

dan ketenagalistrikan. 

 

Seminar of Investment and 

Business Environment of Food 

and Beverages and Agro-Based 

Products in Indonesia di Seoul, 

Korea Selatan pada 7-8 

Oktober 2015 

Dalam upaya menggiatkan investasi di Indonesia, ASEAN-Korea 

Center (AKC) menyelenggarakan seminar untuk investasi di 

Indonesia khususnya produk makanan dan minuman serta produk 

perkebunan; kakao dan gula. Selain itu, pertemuan ini dimaksudkan 

untuk mempromosikan kepada calon investor Korea untuk 

menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi dan mitra 

perdagangan. Pertemuan ini juga dijadikan forum untuk berbagai 

informasi dan pengalaman antar kalangan pengusaha serta 

menjajaki peluang kerjasama antar kedua negara. 

Kegiatan ini dikoordinir oleh Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah, 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Indonesia 

Investment Promotion Centre (IIPC) Seoul dengan mengundang 

narasumber dari BKPM pusat dan daerah (BKPMD) beserta para 

pengusaha yang telah siap melakukan kerjasama investasi. Adapun 

perwakilan Dit. P2IE, Kementerian Perdagangan juga 

berkesampatan hadir pada kegiatan tersebut. 

 

Pelaksanaan Seminar Investasi, tanggal 7 Oktober 2015 

Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor 

potensial di Korea Selatan serta dari KBRI (Atase Perdagangan) dan 

Kepala ITPC Busan.  Fokus dari promosi investasi pada seminar ini 

di bidang hilirisasi produk agribisnis dan pertambangan. Pada acara 

tersebut, BKPM menghadirkan perwakilan dari 4 (empat) provinsi 

yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera dan Jawa Timur 

yang membawa dua pengusaha lokal Jawa Timur. 

Seminar dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal AKC, Mr. Kim 

Young-Sun, yang menyampaikan kegembiraannya dengan adanya 
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seminar ini. Indonesia disebutnya sebagai partner penting bagi 

Korea Selatan dan berkeinginan untuk terus meningkatkan 

hubungan investasinya. Beliau dengan optimis menyampaikan 

pendapatnya bahwa investasi Korea Selatan di lndonesia akan terus 

meningkat. Keyakinan ini timbul mengingat pengalaman beliau 

yang pernah menjadi Duta Besar Korea Selatan di lndonesia 

sehingga sangat mendukung kegiatan ini. 

Wakil Dubes Rl untuk Korea Selatan Bapak Cecep Herawan dalam 

sambutannya menyampaikan pentingnya kontribusi dan peran 

investasi Korea Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Terlebih saat ini pemerintah Jokowi-JK telah 

mengeluarkan paket-paket kebijakan perdagangan dan investasi 

untuk memangkas birokrasi yang menjadi penghambat investasi di 

lndonesia. 

BKPM yang diwakili oleh Ibu Endang Aloysia, Direktur Fasilitasi 

Promosi Daerah, telah melakukan berbagai langkah kongret dan 

strategis untuk menjadikan lndonesia sebagai tujuan investasi yang 

menarik bagi investor dalam dan luar negeri. Beberapa langkah 

yang dilaksanakan, antara lain: melalui online system, one stop 

service dan bagi investor dengan kriteria tertentu, BKPM akan 

mengeluarkan izin usaha maksimal 3 jam khususnya yang berlokasi 

di Kawasan lndustri. Selain itu disampaikan pula bahwa realisasi 

investasi Korea Selatan di lndonesia pada semester satu 2015 

mencapai USD 790 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 20 % 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 

mencapai USD 650 juta. 

Selanjutnya paparan dilanjutkan oleh perwakilan BKPMD di 4 

Provinsi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan 

Jawa Timur). Dalam paparannya, mereka menyampaikan peluang 

dan potensi investasi yang dimiliki di daerah masing-masing kepada 

para calon investor Korea Selatan. Pemaparan tersebut tidak hanya 

untuk produk agribisnis saja namun juga potensi di daerah mereka 

secara keseluruhan. 

Dalam sesi tanya jawab, pada umumnya pelaku usaha di Korea 

Selatan memandang lndonesia sebagai negara tujuan investasi yang 

strategis. Hal ini dapat terlihat dari angka investasi Korea Selatan di 
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lndonesia yang menunjukan peningkatan. Angka Ijin Prinsip (IP) 

yang dikeluarkan BKPM menunjukan bahwa pada Semester satu 

2015 terjadi peningkatan sebesar 39% yaitu sebesar USD 1,48 

milyar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 

yang mencapai USD 1,06 milyar. 

 

One on one Meeting 

Acara Seminar investasi diakhiri dengan kegiatan One on One 

Meeting. Dari pihak Indonesia seluruh narasumber lndonesia dari 

masing- masing provinsi termasuk pengusaha lokal yang ikut dalam 

delegasi dipertemukan dengan para pengusaha Korea Selatan yang 

berminat melakukan investasi dan perdagangan di lndonesia. Hasil 

yang didapat dari kegiatan ini yaitu minat dari pengusaha Korea 

Selatan berupa rencana investasi sebesar USD 500 juta di antaranya 

untuk refinery produk CPO dan turunannya di Seimangke Sumatera 

Utara, Biomass sebesar USD 100 juta di Sumatera Utara dan 

Sulawesi Tengah, di bidang industri pertambangan smelter 

Ferronickel dan coal gas station/terminal di Sulawesi Tengah. 

Sedangkan yang masih perlu konfirmasi ketersediaan dari 

perwakilan daerah yaitu investor Korea yang ingin menambang 

Diatomite sebagai bahan untuk keperluan di pertanian dan 

makanan. 

 

Kunjungan Lapangan, tanggal 8 Oktober 2015 

Pada kesempatan lain tim delegasi Rl dengan AKC mengunjungi 

pabrik Lotte Food yang memproduksi makanan jadi maupun bahan 

makanan untuk kepentingan industri makanan dan supermarket.  

Produk yang diproduksi di perusahaan tersebut sangat bervariasi 

diantaranya: saos tomat dalam kaleng, spaghetti siap santap, ice 

cream, minuman kopi, minyak kelapa sawit dalam kemasan, minyak 

kelapa dalam kemasan, dan produk lainnya. Produk yang dihasilkan 

akan didistribusikan di seluruh wilayah di Korea Selatan melalui 

supermarket, restoran dan industri makanan. Saat ini bahan baku 

yang diimpor dari lndonesia hanya produk minyak kelapa. Hal ini 

dapat dijadikan peluang bagi produk lainnya dari lndonesia untuk 

masuk ke Korea Selatan melalui perusahaan Lotte Food. 
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Kunjungan berikutnya ke perusahaan Nonghyup A-seang Agrifood 

Distribution Centre. Nonghyup merupakan perusahaan swasta, yang 

didukung penuh oleh pemerintah, khususnya Kementerian 

Pertanian. Fungsi dari distribution centre ini sebagai pengumpul, 

pemrosesan (pensortiran, pencucian, pengepakan dan pendinginan) 

serta penjualan hasil pertanian terutama untuk sayuran. 

Keuntungan petani yang menjual kepada Nonghyup adalah petani 

mendapatkan harga sesuai harga pasar serta memotong jalur 

‘middleman’, karena dari petani langsung dikirim ke warehouse 

Nonghyup Distribution Centre. Pihak dari Nonghyup hanya 

mengambil keuntungan sebesar 6% saja (4% dari petani dan 2% 

dari pembeli).  

 

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor 

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan 

Selama bulan Oktober 2015, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia (BBPPEI) menyelenggarakan 15 (lima belas) 

angkatan pelatihan yang diikuti oleh 1.214 (seribu dua ratus empat 

belas) orang peserta dengan rincian sebagai berikut: 

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

(Jakarta, 27 - 29 Oktober 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 23 

orang peserta. 

b. Pelatihan “Teknik Promosi Produk Ekspor” (Jakarta, 16, 17, dan 

19 Oktober 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Sekretariat Ditjen. PEN Kementerian 

Perdagangan dalam rangka persiapan bagi para UKM yang akan 

berpartisipasi dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2015 

dan terbagi dalam dua kelas yang masing-masing diikuti oleh 33 

orang peserta. 

c. Kegiatan “Trade and Investment Forum” (Jakarta, 21 Oktober 

2015). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 

Trade Expo Indonesia (TEI) 2015 dan diikuti oleh 375 orang 

peserta. 

d. Kegiatan “Diskusi Regional” (Jakarta, 22 Oktober 2015). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Trade 

Expo Indonesia (TEI) 2015 dan terbagi atas tujuh kelas dengan 
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total jumlah peserta sebanyak 505 orang. 

e. Kegiatan “Seminar Pekan Budaya” (Jakarta, 30 Oktober 2015). 

Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta. 

f. Kegiatan “Coaching Program” (Semarang, 6 - 8 oktober 2015). 

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI 

dengan KADIN Provinsi Jawa Tengah. 

g. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Tangerang, 28 - 29 

Oktober 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Disperindag Kotamadya Tangerang dan 

diikuti oleh 35 orang peserta. 

h. Pelatihan “Manajemen Ekspor Produk Pertanian dan 

Kehutanan” (Garut, 28 - 30 Oktober 2015). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh 30 orang 

peserta. 

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 Oktober 2015 adalah 103 (seratus tiga) angkatan 

dengan total jumlah peserta 3.654 (tiga ribu enam ratus lima puluh 

empat) orang. Dengan demikian realisasi jumlah angkatan diklat 

ekspor tahun 2015 telah mencapai 85,83% dengan realisasi jumlah 

peserta diklat mencapai 90,33%. 

 

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

Selama bulan Oktober 2015 BBPPEI telah melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut:   

a. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Tim Manajemen BBPPEi 

mengadakan rapat pembahasan kurikulum dan silabus untuk 

pelatihan “Korespondensi Bisnis untuk Ekspor” dengan 

menghadirkan  Sdr. Erick Sahusilawane (praktisi) dan Sdr. Giri 

Saptoaji (praktisi) sebagai narasumber. 

b. Pada tanggal 12 Oktober 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat evaluasi pelatihan guna meninjau pelaksanaan 
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pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan, baik di pusat 

maupun di daerah, guna memperolah masukan dalam rangka 

upaya perbaikan pelayanan ke depan. 

 

Kegiatan Lain a. Pada tanggal 6 Oktober 2015 BBPPEI mengadakan kurasi produk 

alumni untuk menentukan 23 alumni BBPPEI yang akan 

memperoleh bantuan booth untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2015. 

b. Pada tanggal 12, 15 dan 16 Oktober 2015, tim manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat persiapan penyelenggaraan Trade, Tourism 

and Investment (TTI) Forum yang merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2015. 

c. Pada tanggal 21 Oktober 2015, BBPPEI menyelenggarakan 

kegiatan Trade, Tourism and Investment (TTI) Seminar sebagai 

bagian dari rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 

2015. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta International Expo 

Kemayoran. 

d. Pada tanggal 22 Oktober 2015 BBPPEI menyelenggarakan 

kegiatan Diskusi Regional dan Klinik Bisnis sebagai bagian dari 

rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2015. 

Kegiatan ini berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran. 

e. Kegiatan renovasi tampak muka (facade) gedung BBPPEI hingga 

akhir bulan Oktober 2015 telah mencapai 80%. 

 

Dialog Ekspor pada Pekan 

Produk Kreatif Indonesia 

Dialog ekspor pada tahun 2015 ini mengambil tema “Trend Design 

Produk Home Decor untuk Pasar Ekspor“ dan dilaksanakan pada 

tanggal 30 Oktober 2015 di Hotel Century – Senayan. Pembicara pada 

dialog ekspor ini adalah Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi 

Ekspor, Kementerian Perdagangan, dengan materi Program 

Pemerintah dan Peluang Ekspor untuk Produk Home Decor di Pasar 

Ekspor; Bapak Andar Bagus Sriwarno, M.Sn, PhD, dari Institute 

Teknologi Bandung, dengan materi Trend Design Produk Home Décor; 

Ibu Nurhandiah J. Taguba dari CV. Multi Dimensi pengusaha produk 

Home Decor dari Cirebon, dengan materi Tips dan Trik Memasuki 

Pasar Internasional. Selaku moderator pada kegiatan ini adalah Bapak 
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Calex, pengusaha furniture yang sekaligus pengajar di BBPPEI. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada 

pengusaha dan pelaku industri kreatif khususnya dari sektor home 

decor mengenai peluang produk home decor, bagaimana trend produk 

tersebut, dan peran design dalam upaya meningkatkan daya saing, 

serta bagaimana tips dan trik produk home decor untuk memasuki 

pasar ekspor.  

Peserta dialog ekspor yang hadir sebanyak 150 (seratus lima puluh) 

orang, yaitu pelaku bisnis dan UKM yang bergerak di bidang Home 

Decor. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini, dilihat dari 

tidak adanya peserta yang keluar masuk ruangan selama acara 

berlangsung dan adanya tanya jawab yang cukup aktif antara peserta 

dan pembicara.  
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Aktivasi Kerjasama 

Pengembangan Ekspor 

bersama KADIN Indonesia, 

PT. Asuransi ASEI dan PT. 

Bank Mandiri di Provinsi 

Bangka Belitung 

LSM Perempuan di Kabupaten Bangka Barat, "Juwita", 

menyampaikan bahwa organisasinya memproduksi makanan ringan 

(kerupuk ikan, keripik singkong). Mereka mengharapkan agar 

diberikan pelatihan mengenai cara pengemasan yang sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan. Sedangkan produsen kain rajut 

menyampaikan kendala–kendala yang dihadapi antara lain 

keterbatasan SDM yang memiliki keahlian untuk merajut dan 

kemasan produk rajut yang kurang menarik. 

Seminar of Investment and 

Business Environment of Food 

and Beverages and Agro-

Based Products in Indonesia, 

Seoul 7-8 Oktober 2015 

Peluang ekspor produk lndonesia untuk pasar Korea Selatan 

sebenarnya masih terbuka sangat luas. Hal ini terlihat ketika 

mengunjungi perusahaan Lotte Foods, sebenarnya terdapat 

beberapa jenis bahan makanan yang dapat dipasok oleh pengusaha 

lndonesia, diantaranya minyak kelapa sawit, kopi dan lainnya. 

 
 

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Aktivasi Kerjasama 

Pengembangan Ekspor 

bersama KADIN Indonesia, 

PT. Asuransi ASEI dan PT. 

Bank Mandiri di Provinsi 

Bangka Belitung 

DJPEN dapat menyelenggarakan kegiatan serupa di waktu 

mendatang dengan topik yang lebih bervariasi dan sesuai 

kebutuhan yang dimiliki oleh pelaku usaha, khususnya pelatihan 

terkait prosedur ekspor dan pengembang produk guna 

meningkatkan nilai tambah produk (packaging and labelling) dan 

memenuhi standar pasar tujuan ekspor.  

Seminar of Investment and 

Business Environment of Food 

and Beverages and Agro-

Based Products in Indonesia, 

Seoul 7-8 Oktober 2015 

Perwakilan perdagangan Indonesia di Korea Selatan khususnya 

Atase Perdagangan di Seoul serta ITPC di Busan kiranya dapat 

menindaklanjuti/memfollow-up peluang tersebut. Diharapkan di 

masa yang akan datang dilakukan kembali kegiatan business forum 

maupun business matching yang dapat dilaksanakan secara 

berkesinambungan sehingga dapat mendukung pencapaian target 

ekspor dan investasi khususnya di Korea Selatan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

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

lain berupa Pelaksanaan Program Pendampingan Desainer/Designer Dispatch Services (DDS) TA 

2015, Baros International Animation Festival 2015, Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor 

bersama KADIN Indonesia, PT. Asuransi ASEI dan PT. Bank Mandiri di Provinsi Bangka Belitung, 

Sosialisasi Perkembangan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Tahun 2015: Peningkatan 

Perekonomian Melalui Optimalisasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Trade Expo Indonesia (TEI) 

Ke–30 Tahun 2015, World Expo Milano (WEM) 2015, Expert Meeting di DPD RI, Seminar of 

Investment and Business Environment of Food and Beverages and Agro-Based Products in Indonesia, 

Seoul 7-8 Oktober 2015, Dialog Ekspor pada Pekan Produk Kreatif Indonesia, pelayanan informasi 

melalui Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan buyer melalui CSC, serta peningkatan SDM melalui 

beberapa program diklat ekspor. 

Dengan demikian, sepanjang bulan Oktober 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 Oktober 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. 

 


