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3Bab I. KINERJA

Pada laporan bulanan periode September 2016 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN 

yang telah terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan 

Partisipasi Direktorat Pengembangan Produk Ekspor pada Pelaksanaan Pilot Project 

Beras, Garam, Kelapa, dan Karet; mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Kerja sama 

Pengembangan Ekspor yaitu Rapat Pembahasan Perpanjangan Kontribusi Pemerintah 

RI pada ASEAN – Korea Centre (AKC), Aktivasi Kerja Sama di Bidang Pengembangan 

Ekspor dengan Investment Commission of Jordan Bersama Kedutaan Besar Yordania 

di Indonesia.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan 

Promosi dan Pencitraan Indonesia yaitu Promosi Perdagangan Melalui Pameran Manafe 

di KADIN Makkah, Seminar Bisnis Dalam Rangka Promosi Trade Expo Indonesia (TEI) 

ke-31 di Addis Ababa, Partisipasi pada Pameran COTECA 2016, The 13th China – 

ASEAN Expo (CAEXPO) 2016, Partisipasi pada Pameran Texwood. 

Adapun penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan/input 

maupun informasi kepada Menteri Perdagangan dan unit eselon I lainnya dari Ditjen 

PEN berkaitan dengan realisasi dan evaluasi kegiatan sepanjang bulan September 

2016. Laporan bulanan ini juga dibuat dalam rangka mendukung kegiatan 

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dan guna mewujudkan 

Akuntabilitas Kinerja yang baik pada Direktorat Jenderal PEN.

Dengan tersusunnya laporan bulanan periode kesembilan tahun 2016 ini diharapkan 

akan semakin memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan 

dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar Direktorat di Lingkungan Ditjen PEN. 

Selain itu, kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan para pimpinan 

di Lingkungan Kementerian Perdagangan, melalui penyusunan Laporan Bulanan ini 

diharapkan dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

Jakarta,   Oktober 2016

Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional

 

Arlinda

KATA PENGANTAR
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Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia, selama Bulan September 2016 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup 

tugas dan fungsinya. Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 

dalam meningkatkan pengembangan ekspor dicapai melalui kegiatan-kegiatan 

yang meliputi peningkatan diversifikasi produk ekspor, peningkatan kerjasama 

pengembangan ekspor, peningkatan promosi dan pencitraan Indonesia, peningkatan 

pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor, serta pengembangan SDM 

melalui diklat ekspor.

Kinerja Ditjen PEN dalam mendukung program pengembangan ekspor nasional 

sepanjang Bulan September 2016 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk 

ekspor meliputi kegiatan antara lain: Partisipasi Direktorat Pengembangan Produk 

Ekspor pada Pelaksanaan Pilot Project Beras, Garam, Kelapa, dan Karet.   

Untuk mendukung program kerja sama pengembangan ekspor nasional, selama Bulan 

September ini Ditjen PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain: Rapat Pembahasan 

Perpanjangan Kontribusi Pemerintah RI pada ASEAN – Korea Centre (AKC), Aktivasi 

Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekspor dengan Investment Commission of 

Jordan Bersama Kedutaan Besar Yordania di Indonesia. 

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia 

pada bulan September ini telah dilakukan kegiatan meliputi: Promosi Perdagangan 

Melalui Pameran Manafe di KADIN Makkah, Seminar Bisnis Dalam Rangka Promosi 

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-31 di Addis Ababa, Partisipasi pada Pameran COTECA 

2016, The 13th China – ASEAN Expo (CAEXPO) 2016, Partisipasi pada Pameran 

Texwood. 

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui 

kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pasar dan Peluang Ekspor, pelayanan informasi 

inquiry, dimana pada bulan September ini telah diterima sebanyak 72 (tujuh puluh 

dua) permintaan hubungan dagang dari sejumlah negara. Selain itu, Customer Service 

Center (CSC) sepanjang bulan September juga telah menerima kunjungan dari 11 

(sebelas) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang membutuhkan layanan berupa 

konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis. 

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan September 2016 ini 

PPEI telah menyelenggarakan 11 (sebelas) angkatan pelatihan, baik di pusat maupun 

di daerah, dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh 

empat) orang.

Dalam bab permasalahan, isu dan tindak lanjut, dibahas mengenai kendala-kendala 

yang dihadapi antara lain Partisipasi Direktorat Pengembangan Produk Ekspor 

pada Pelaksanaan Pilot Project Beras, Garam, Kelapa, dan Karet, Rapat Pembahasan 

Perpanjangan Kontribusi Pemerintah RI pada ASEAN – Korea Centre (AKC).

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Menteri Perdagangan pada tanggal 3 Januari 2016 memberikan arahan untuk 

menjadikan beras, garam, kelapa, dan karet sebagai produk strategis yang perlu 

dikembangkan nilai tambahnya. Menindaklanjuti hal tersebut, akan dilaksanakan 

pilot project pengembangan produk kelapa, karet, beras, dan garam. Terkait hal 

tersebut, telah dibentuk Tim Pelaksanaan Pilot project Pengembangan produk beras, 

garam, kelapa, dan karet yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang 

Pengamanan Pasar dan beranggotakan Kepala Pusat Penanganan lsu Strategis, 

Direktur Pengembangan Produk Ekspor, dan Direktur Ekspor Produk Pertanian dan 

Kehutanan. Tim Pelaksanaan Pilot project telah beberapa kali melaksanakan rapat 

koordinasi persiapan Pilot project Pengembangan Produk kelapa, karet, beras, dan 

garam untuk membahas mengenai isu yang dihadapi masing-masing produk serta 

rencana pengembangan produk dengan rincian sebagai berikut:

1.    Pilot project Beras

lsu 

•	 Proses packaging komoditas beras masih belum optimal 

•	 Penjualannya dari petani juga belum menggunakan  merek  yang  berdaya 

saing

•	 Rantai pasok penjualan beras dari petani ke distributor masih panjang,

Rencana Pelaksanaan Pilot project 

Akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur sebagai daerah yang memiliki lumbung 

padi di Provinsi Jawa Barat dengan komoditas unggulannya adalah beras 

pandanwangi.

Perkembangan Pelaksanaan Pilot Project

•	 Telah dilakukan kunjungan ke Kabupaten Cianjur pada tanggal 18 Agustus 

2016 oleh Tim Pelaksana Pilot project Beras. Beras Pandanwangi yang 

terdapat di Kabupaten Cianjur telah memperoleh sertifikat lndikasi Geografis 

(IG) yang didaftarkan oleh Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur 

(MP3C) selaku pengawas dan penjamin keaslian beras Pandawangi Cianjur.

•	 Pada kesempatan tersebut, dilakukan kunjungan terhadap 3 (tiga) lokasi, 

yaitu koperasi Niaga Mukti sebagai koperasi binaan Disperindag Kabupaten 

Cianjur yang mengelola resi gudang, Koperasi Sukamulya sebagai koperasi 

rakyat yang dimiliki oleh sebagian besar petani di Kabupaten Cianjur, salah 

satu anggota MP3C  dan CV Pure Cianjur sebagai badan usaha yang dimiliki 

oleh salah satu anggota MP3C

•	 Bupati Cianjur memberikan masukan agar Kementerian Perdagangan dapat 

memberikan fasilitasi pengembangan desain kemasan dan merek bagi 

Koperasi Sukamulya mengingat koperasi dimaksud merupakan koperasi 

rakyat dan memiliki produk-produk yang banyak disuplai dari anggota 

petani MP3C.

•	 Selain itu, Bupati Cianjur juga memberikan masukan agar Koperasi Sukamulya 

diganti namanya menjadi Koperasi Cianjur Jago yang nantinya akan memiliki 

hak atas pengguna merek komersial beras dengan merek Pandanwangi 

Cianjur Jago.

BAB I. KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor 

Partisipasi Direktorat 

Pengembangan 

Produk Ekspor pada 

Pelaksanaan Pilot 

project Beras, Garam, 

Kelapa, dan Karet
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2.   Pilot Project Garam

Isu 

•	 Over supply garam konsumsi dari petani garam

•	 Rendahnya kualitas produksi garam konsumsi lokal sehingga tidak dapat 

memenuhi persyaratan garam industri

•	 Pemasaran komoditas garam mengalami keterhambatan karena belum 

adanya sistem distribusi  yang tepat mulai dari tingkat petani hingga pembeli 

dan lokasi penjualan yang sulit dijangkau oleh pembeli

•	 Proses packaging komoditas garam yang belum optimal penjualannya dari 

petani juga belum menggunakan merek.

Rencana pelaksanaan Pilot project:

•	 Untuk jangka waktu menengah akan dilakukan pengembangan produk 

garam di wilayah NTT.

•	 Dalam jangka waktu pendek akan dilakukan terhadap pelaku usaha garam 

Artisan (garam konsumsi yang diolah atau dikemas dengan sentuhan seni) 

di daerah Buleleng-Bali dimana pada tangga1 29-31 Agustus 2016 telah  

dilakukan tinjauan lapangan ke daerah tersebut.

•	 Pada kesempatan tersebut dilakukan kunjungan ke Kelompok Tani Uyah 

Buleleng sebagai pemasok garam untuk CV.  Bali Artisan Salt dan Javara 

yang diekspor ke beberapa negara. Kelompok tani tersebut belum berani 

melakukan ekspor secara langsung, Sehingga, untuk langkah awal,  

kelompok tani tersebut mengharapkan agar Kementerian Perdagangan 

dapat membantu untuk pengembangan desain kemasan dan merek yang 

dipasarkan di dalam negeri terlebih dahulu.

•	 Namun demikian, permasalahan untuk pemasaran di dalam negeri adalah 

tidak adanya kandungan yodium sebagai persyaratan wajib SNI untuk produk 

garam dapat dipasarkan di dalam negeri, berbeda halnya untuk ekspor tidak 

perlu mengandung yodium. 

3.   Pilot Project Kelapa 

Isu:

•	 Kesulitan dalam memperoleh bahan baku kelapa bulat karena lebih banyak 

yang diekspor mengingat harganya jauh lebih menguntungkan para petani 

kelapa

•	 Potensi suplai bahan baku kelapa sebagian besar berasal dari wilayah 

lndonesla Timur

•	 Pengembangan produk olahan kelapa yang bernilai tambah belum maksimal

Rencana Pelaksanaan Pilot project:

•	 Untuk jangka panjang rencananya akan dilaksanakan pilot project 

pengembangan industri kelapa yang berorientasi ekspor di Kabupaten Parigi 

Moutong sebagal daerah penghasil kelapa yang besar, dimana pemerintah 

daerah setempat akan bekerjasama dengan pelaku usaha yang siap 
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berinvestasi di daerah tersebut. Dalam hal ini, Kemendag akan menyiapkan 

konsep pengembangan industri kelapa di daerah tersebut.

•	 Sementara untuk jangka pendek kegiatan pilot project disinergikan dengan 

pelaksanaan pendampingan desain di Kabupaten Cilacap dan diharapkan 

dapat diberikan juga fasilitasi pengembangan produk bagi pelaku usaha 

gula kelapa di Kabupaten Banyumas.

4.    Pilot Project Karet

Isu:

Harga karet di pasar internasional sedang mengalami penurunan. Penurunan 

harga karet dimaksud berpengaruh terhadap industri pengolahan karet di 

lndonesia yang juga secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian 

petani karet di lndonesia.

Rencana Pelaksanaan Pilot project :

•	 Rencana jangka pendek dan menengah akan dilaksanakan kegiatan pilot 

project di Palembang, Sumatera Selatan dimana telah dilakukan kunjungan 

lapangan ke daerah tersebut pada tanggal 21-23 Juni 2016 mengingat daerah 

tersebut merupakan produsen utama karet dan produk karet di lndonesia. 

Berdasarkan hasil kunjungan dan diskusi, disimpulkan beberapa hal yang 

perlu ditindaklanjuti terkait permasalahan dalam industri karet di Sumatera 

Selatan, yaitu :

a. Perlunya dilakukan revisi Permendag nomor 53/M- DAG/PER/10/2009 

tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi  Ekspor SIR sehingga 

terdapat kontrol terhadap bahan olah karet (BOKAR) yang berkualitas 

untuk dapat digunakan di industri karet.

b. Pemerintah Daerah perlu mengaktifkan 170 UPPB untuk membina dan 

memfasilitasi kegiatan lelang di masing-masing daerah, selain itu perlu 

dilakukan pengkajian kemungkinan pembukaan pasar lelang setingkat 

provinsi untuk lebih meningkatkan harga jual BOKAR.

•	 Perlunya upaya penciptaan industri lateks cair yang belum dimiliki di Provinsi 

Sumatera Selatan yang dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian 

seperti Baristand Kementerian Perindustrian. lndustri ini bermanfaat untuk 

mensuplai lateks cair bagi industri rumah tangga ataupun industri kecil 

menengah dalam menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah dan 

dibutuhkan pasar untuk selanjutnya dapat dibantu dalam pengembangan 

produknya untuk jangka waktu panjang.

•	 Penyerapan pasar domestik terhadap over supply BOKAR untuk jangka 

waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang dapat diupayakan fasilitasi 

pemasaran hasil produk olahan karet yang bernilai tambah dari industri 

kecil menengah baik di dalam negeri maupun untuk ekspor, sehingga dapat 

menjaga kesinambungan pengembangan industri kecil menengah di Provinsi 

Sumatera Selatan.
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lndonesia menjadi anggota ASEAN Korea Centre sejak tahun 2008 melalui ratifikasi 

Keputusan Presiden No.65 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Memorandum Saling 

Pengertian Mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre antara negara-negara Anggota 

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Korea. Tujuan pendirian ASEAN-Korea 

Centre adalah sebagai upaya untuk:

a. Mempromosikan perdagangan;

b. Mempercepat arus investasi;

c. Meningkatkan kunjungan wisatawan;

d. Memperluas people to people movement antara ASEAN dan Korea Selatan.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional ditunjuk 

sebagai focal point lndonesia dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kegiatan 

ASEAN-Korea Centre terbagi menjadi 3 (tiga) divisi yaitu, Divisi Perdagangan, Divisi 

Investasi, dan Divisi Pariwisata yang dilaksanakan dalam bentuk pameran, seminar, 

dan workshop, pengiriman tenaga ahli Korea ke negara-negara ASEAN, pengiriman 

delegasi Korea ke negara-negara ASEAN dan sebaliknya,  publikasi  serta  pelayanan 

informasi lainnya. Pada saat pendirian ASEAN-Korea Centre (AKC), lndonesia  pernah  

dijadwalkan untuk mengisi posisi Head Culture and Tourism Unit periode 2009-2011. 

Namun demikian Indonesia tidak dapat mengirimkan pejabatnya untuk mengisi 

posisi dimaksud dikarenakan tidak adanya dukungan peraturan terkait pembiayaan 

(penggajian) untuk penugasan lndonesia bagi kepentingan ASEAN. Jadwal Rotation 

for the Secondment of ASEAN Officials pada AKC yang telah ditentukan pada awal 

pendirian AKC adalah sebagai berikut:

Namun dalam pelaksanaannya, lndonesia dan sebagian besar negara ASEAN lainnya 

mengalami kendala dalam pembiayaan untuk mengisi posisi jabatan pada AKC. 

Hingga saat ini hanya negara Singapura dan Malaysia yang menempatkan pejabatnya 

pada posisi jabatan di AKC dengan pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-

masing negara. Selama 3 (tiga) periode putaran secondment officials hanya periode 

2011-2014 saja ke 4 posisi tersebut terisi lengkap sedangkan di periode lainnya hanya 

diisi oleh 1-2 orang. Hal tersebut menimbulkan dampak yang kurang bagus bagi 

AKC yaitu, operasional AKC menjadi tidak efisien, termasuk implementasi  program 

AKC; serta keprihatinan dari otoritas keuangan Korea Selatan atas kontribusi yang 

dilakukan oleh ASEAN.

Melalui surat No. ST/DPGA/LT/14 tanggal 23 September 2015, Sekjen AKC 

menyampaikan usulan mengenai adanya kontribusi finansial dari setiap anggota 

ASEAN kepada AKC dengan rincian sebagai berikut:

Rapat Pembahasan 

Perpanjangan 

Kontribusi 

Pemerintah RI pada 

ASEAN – Korea Centre 

(AKC)

1.2 Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor
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a. Mengusulkan komposisi kontribusi finansial 9:1 untuk Korea dan negara ASEAN;

b. Kontribusi tersebut juga akan digunakan untuk pembiayaan Secondment Officials 

meliputi gaji, asuransi dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan;

c. Selain itu juga disampaikan wacana untuk memberikan periode penempatan 

pejabat Secondment Offcials dari 3 tahun menjadi 2 tahun berdasarkan voluntary 

basis;

d. Terkait dengan hal tersebut, maka disarankan untuk melakukan amendemen 

pada MoU on Establishing the AKC. 

Melalui pertemuan ke-27 Executive Board (EB) of the ASEAN-Korea Centre (AKC) pada 

tanggal 19 Mei 2016, salah satu agenda pembahasan dari pertemuan tersebut adalah 

mengenai  usulan moda kontribusi negara-negara ASEAN (AMS)  pada  AKC, yang 

merupakan salah satu hasil kesepakatan  pertemuan  ke-8  Annual  Meeting  of  the 

Council of the AKC tanggal  18-19  Februari 2016 di Seoul. Berdasarkan perhitungan 

yang dilakukan pemerintah Korea, penugasan 4 (empat) pejabat/wakil AMS di AKC2 

(dua) pejabat setingkat Direktur/Head dan 2 (dua) pejabat setingkat wakil Direktur/

Deputy Head akan membutuhkan biaya sekitar KRW 794.221.802 atau USD 647.974 

per tahun. Pemerintah Korea akan menanggung biaya sewa ruangan sekretariat AKC 

di Korea, pembayaran gaji dan asuransi pegawai Korea, serta biaya-biaya lain yang 

timbul di wilayah Korea, sedangkan kontribusi finansial yang dilakukan oleh AMS akan 

digunakan untuk membayar gaji dan asuransi serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan 

untuk menetap di Korea untuk menyewa pegawai AMS. Dalam mengakomodir 

perhitungan biaya dimaksud, pemerintah Korea Selatan menyampaikan beberapa 

usulan moda kontribusi AMS yaitu: 

•	 OPSI 1: ASEAN menanggung 10% dari total anggaran AKC setiap tahun. 

•	 OPSI 2: ASEAN menanggung biaya tetap sebesar 10% dari total anggaran AKC 

tahun 2016 (sekitar KRW 733 juta atau USD 598 ribu). 

•	 OPSI 3: ASEAN pada tahap awal menanggung 10%  dari totar anggaran AKC tahun 

2015 (sekitar KRW 733 juta atau USD 598 ribu). 

•	 Dengan mempertimbangkan perubahan skala harga di Seoul, maka kontribusi 

AMS akan ditinjau setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Dari ketiga opsi tersebut, apabila terdapat sisa anggaran dari total kontribusi AMS, 

akan dimasukkan ke anggaran tahun berikutnya sebagai special fund, yang hanya 

digunakan untuk keperluan para pejabat/wakil AMS di AKC.

Ditjen PEN telah melakukan beberapa pertemuan dengan K/L terkait guna membahas 

usulan kontribusi pemri untuk Secondment Officials dan terakhir pada tanggal 17 

Juni 2015, hasil rapat sepakat memutuskan untuk memilih usulan Opsi 2 (ASEAN 

menanggung  biaya tetap sebesar 10% dari total  anggaran AKC tahun 2016) sebagai 

moda kontriibusi yang akan diberlakukan oleh AKC dengan mempertimbangkan hal-

hal antara lain:

a. Pilihan moda kontribusi yang paling minimal tingkat perubahan nilai kontribusinya, 

karena Indonesia akan melakukan pembayaran dengan nilai yang tetap setiap 

tahunnya tanpa dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang berlaku di Korea;
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b. Sesuai dengan mekanisme penganggaran lndonesia, sehingga anggaran 

kontribusi pada AKC dapat diajukan setiap tahunnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Multilateral menyetujui jika kontribusi Pemri 

akan dimasukkan dalam DIPA Ditjen Multilateral, Kemlu, namun harus dilakukan 

pembahasan terlebih dahulu oleh tim Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia 

dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional (Pokja) 

sesuai dengan Keppres No. 54 tahun 1999  mengenai Keanggotaan Indonesia dan 

Kontribusi Pemri pada Organisasi-organisasi lnternasional. Menindaklanjuti hasil 

rapat tersebut, pada tanggal 30 Agustus 2016 diundang oleh Tim POKJA untuk 

membahas kontribusi pemri pada AKC, dengan tujuan untuk meminta penjelasan 

terkait dasar usulan pemberian kontribusi dan manfaat-manfaat yang mungkin 

diperoleh dari Pemri. 

Rapat interkementerian POKJA dengan Ditjen PEN dipimpin oleh Kepala Pusat 

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi International, Bapak Fikri 

Cassidy, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim pokja yang terdiri dari perwakilan 

Kemlu, perwakilan Kemenkeu, perwakilan Sekretariat Kabinet dan perwakilan 

Sekretariat Negara. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional menyampaikan hal-hal 

sebagai berikut:

a. Tujuan rapat Pokja dengan Ditjen PEN selaku focal point Indonesia pada AKC 

adalah untuk menentukan urgensi pemberian kontribusi Pemri, mekanisme 

pembayaran pada AKC dan manfaat yang telah didapat selama keanggotaan 

Indonesia pada AKC;

b. Secara prinsip, tim Pokja mendukung dengan penuh apabila Indonesia memiliki 

perwakilan untuk mengisi posisi strategis di organisasi-organisasi internasional.

Pada kesempatan tersebut perwakilan Ditjen PEN menyampaikan beberapa informasi 

yaitu:

a. Kontribusi Indonesia pada Secondment of Official AKC telah diatur dalam pasal 

10 Memorandum of Understanding (MoU) antara para anggota ASEAN dan Korea 

yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-11 di Malaysia, yang menyatakan 

bahwa pembiayaan yang ditanggung oleh negara-negara ASEAN adalah gaji, 

biaya asuransi dan biaya lain yang diperlukan untuk menyewa staf yang berasal 

dari negara-negara ASEAN tersebut.

b. Namun dalam pelaksanaan penunjukkan secondment officials ASEAN yang 

akan ditempatkan di AKC, Indonesia dan sebagian besar negara ASEAN lainnya 

mengalami kendala dalam pembiayaan untuk mengisi posisi jabatan pengesahan 

MoU;

c. Guna mengakomodir penempatan secondement officials ASEAN pada AKC 

melalui skema kontribusi, Ditjen PEN telah melakukan beberapa pertemuan 

interkementerian dengan tujuan untuk meminta masukan dan informasi terkait 

skema pembiayaan pejabat Indonesia yang akan ditempatkan di organisasi 

internasional;

d. Selama keanggotaan Indonesia pada AKC dari tahun 2009-2016, Indonesia telah 
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berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh AKC 

di bidang promosi perdagangan, investasi dan pariwisata. Manfaat yang diterima 

oleh Indonesia sangat optimal dalam meningkatkan neraca perdagangan 

Indonesia dengan negara anggota ASEAN, meningkatkan kemampuan pelaku 

usaha Indonesia mengenai pengembangan produk dan preferensi konsumen 

Korea, mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia melalui Cultural Event 

ke masyarakat Korea Selatan, meningkatkan jumlah wisatawan asal Korea Selatan 

sebagaimana saat ini Wisman asal Korea Selatan merupakan salah satu fokus 

pasar wisata Indonesia dan meningkatkan investasi korea di Indonesia.

e. Berdasarkan rapat interkem tanggal 17 Juni 2016, disepakati usulan Opsi 2 

(ASEAN menanggung biaya tetap sebesar 10% dari total anggaran AKC tahun 

2016 sekitar atau KRW 733 juta atau USD 598 ribu).

Menanggapi informasi yang telah disampaikan oleh perwakilan Ditjen PEN, Sekretaris 

Ditjen Multilateral menyampaikan bahwa usuran kontribusi Pemri pada AKC telah 

direkomendasikan dalam DIPA Kontribusi Pemri di Organisasi Internasional, 

Kementerian Luar Negeri tahun 2017. 

Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor dilaksanakan pada tanggal 7-8 September 

2016 bertempat di Hotel Aston Inn Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan 

Aktivasi Kerjasama di Bidang Pengembangan Ekspor diselenggarakan sebagai 

implementasi dari penyataan bersama (Joint Statement) antara Ditjen. Pengembangan 

Ekspor Nasional dengan Investment Commission of Jordan yang ditandatangani pada 

tanggal 2 Juni 2014 di Amman, Yordania. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan agenda kegiatan yaitu seminar 

dengan tema “Pemanfaatan Kerja Sama antara DJPEN dengan Investment Commission 

of Jordan” yang diselenggarakan di Hotel Aston Inn Mataram, NTB pada tanggal 7 

September 2016. Selain itu juga dilaksanakan kunjungan perusahaan ke beberapa 

perusahaan berorientasi ekspor  di Provinsi NTB pada tanggal 8 September 2016. 

Kegiatan yang dihadiri oleh 60 orang pelaku usaha ekspor NTB ini, dibuka secara 

resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Tujuan yang ingin dicapai melalui 

seminar ini adalah untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai peluang 

peningkatan ekspor Indonesia ke Yordania, potensi pasar Yordania kepada pelaku 

usaha NTB serta perkembangan hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dengan 

Yordania. Diharapkan, kegiatan ini dapat membantu meningkatkan promosi potensi 

daerah NTB terhadap pasar Yordania. Selain itu, juga diharapkan mampu menciptakan 

produsen/eksportir setempat yang memiliki daya saing dan siap memasuki pasar 

internasional, khususnya kawasan Timur Tengah. 

Sebelum pelaksanaan kegiatan, Duta Besar Yordania untuk Indonesia, dengan 

didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kantor Gubernur 

NTB. Pada pertemuan tersebut, Gubernur NTB mendiskusikan mengenai peluang 

peningkatan ekspor NTB ke kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan tersebut, 
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Bapak Duta Besar memberikan masukan terkait penyiapan daftar produk unggulan 

NTB yang mencakup informasi menyeluruh dari sisi supply (pasokan) yang bisa 

disediakan oleh NTB. Disarankan agar daftar tersebut dapat disusun dalam satu buku 

yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa 

Tiongkok. Selain itu, Duta Besar Yordania untuk Indonesia juga menyampaikan 

sarannya untuk peningkatan perdagangan antar Provinsi di Indonesia, untuk 

memaksimalkan potensi ekonomi dalam negeri. 

Seminar diawali oleh penyampaian kata sambutan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, yang dalam hal ini mewakili Ibu Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional. Pada kata sambutan tersebut, disampaikan mengenai 

kerja sama yang telah terjalin antara Ditjen. PEN dengan Investment Commission of 

Jordan serta harapan Kementerian Perdagangan agar ekspor Nusa Tenggara Barat 

ke negara tujuan ekspor non-tradisional Indonesia dapat meningkat pada tahun-

tahun mendatang. Selain itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional juga mengundang pelaku usaha Nusa Tenggara Barat untuk berpartisipasi 

pada pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-31 tahun 2016. Selanjutnya, kata 

sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memaparkan 

mengenai potensi ekonomi NTB dan pandangannya bahwa kegiatan seminar 

yang mengikutsertakan perwakilan negara mitra sebagai narasumber membantu 

melahirkan eksportir-eksportir yang dapat menghasilkan produk-produk yang 

diterima oleh pasar internasional. Selain itu Sekda Prov. NTB juga menyampaikan 

harapannya agar pelaku usaha NTB dapat turut menyukseskan kegiatan Trade Expo 

Indonesia (TEI) ke-31 tahun 2016, dengan ikut berpartisipasi secara aktif. Di akhir 

sambutannya, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi membuka kegiatan 

seminar aktivasi “Pemanfaatan Kerjasama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional (DJPEN) dengan Investment Commission of Jordan”. 

Kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan paparan materi dari para narasumber, 

antara lain Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, Kepala Disperindag Provinsi NTB, Ketua Asosiasi 

Profesi Eksportir (APEX) NTB, dan perwakilan KADIN Provinsi NTB. Setelah pemaparan 

materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memfasilitasi para pelaku usaha 

NTB yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai paparan para narasumber, dan 

kegiatan pengamatan produk ekspor NTB terhadap produk-produk yang ditampilkan 

oleh pelaku usaha NTB di ruang seminar. 

Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Mr. Walid Al Hadid memaparkan bahwa 

Yordania merupakan salah satu hub bagi perdagangan internasional dengan Timur 

Tengah dan Eropa, di mana Yordania telah menargetkan akan menjadi salah satu 

pintu gerbang perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Untuk 

meningkatkan perdagangannya, Yordania menjalin beberapa perjanjian kerja sama 

perdagangan bebas dengan beberapa negara, dengan target pasar mencapai lebih 

dari 1 miliar populasi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, posisi strategis Yordania 

didorong oleh telah dibukanya penerbangan langsung dari Jakarta ke Amman.  Duta 

Besar Yordania juga turut mengundang pelaku usaha NTB untuk berpartisipasi pada 
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pelaksanaan TEI ke-31 tahun 2016, karena pada tahun ini, TEI direncanakan akan 

dikunjungi oleh 40 orang pelaku usaha potensial Yordania. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) 

menyampaikan bahwa pelaku usaha NTB diharapkan untuk meningkatkan orientasi 

kepada pasar ekspor untuk optimalisasi sumber daya Indonesia yang berlimpah, 

serta untuk mengembangkan pasar alternatif sebagai akibat menurunnya ekonomi 

negara maju. Sebagai salah satu jalan untuk mencapai peningkatan ekspor, Ditjen 

PEN memiliki program-program untuk peningkatan nilai tambah dan diversifikasi 

produk ekspor serta peningkatan jumlah pelaku ekspor. Upaya ini dilakukan salah 

satunya melalui promosi melalui pelaksanaan pameran dan misi dagang ke negara-

negara mitra. Bisnis proses program Ditjen PEN dilihat melalui permintaan pasar pada 

pelaksanaan market intelligence dan melalui kemampuan pasar dalam negeri dalam 

menyediakan pasokan, Dengan melibatkan Asosiasi/ KADIN, Pemda, dan stakeholder 

terkait. Melalui sinergi kedua sisi, Ditjen PEN melakukan pengembangan produk dan 

peningkatan SDM ekspor, yang nantinya akan dilibatkan pada pelaksanaan promosi 

pada kegiatan TEI, pameran dagang di dalam dan luar negeri, misi dagang dan 

misi pembelian, nation branding, serta promosi dan pemasaran digital. Selanjutnya 

disampaikan mengenai rencana program dan kegiatan strategis tahun 2017 yang 

terdiri dari diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing dan nilai tambah 

produk serta peningkatan jumlah pelaku ekspor, dan kegiatan promosi tahunan. 

Kepala Disperindag Provinsi NTB menyampaikan bahwa beberapa produk ekspor 

unggulan NTB adalah kerajinan (gerabah, cukli, rotan, buah kering, dan alang-alang), 

perikanan (mutiara, lobster, udang, dan rumput laut), dan pertanian (buah kelapa, 

kayu manis, dan manggis). Pada periode tahun 2013-2015, ekspor Provinsi NTB ke 

negara-negara ASEAN menunjukkan trend kenaikan sejak mengalami penurunan 

mulai tahun 2009, terutama pada semester I tahun 2015, ekspor ke ASEAN melonjak 

tajam salah satunya karena dibuka kembali ekspor konsentrat tembaga PT. Newmont 

Nusa Tenggara, di samping itu panen jagung di Sumbawa terbilang sukses. Pada 

tahun 2015, NTB sudah melakukan ekspor ke-21 negara. Namun angka tersebut 

mengalami penurunan pada tahun 2016, menjadi 16 (enam belas) negara, karena NTB 

menghentikan ekspor beberapa komoditi ekspornya, yaitu kelapa utuh, cocopeat, 

bibit lobster, dan jagung. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha NTB 

dalam memasuki pasar ekspor diantaranya adalah kurangnya akses pada sumber 

pendanaan, kurang penguasaan manajemen, kurang menguasai jalur pemasaran, 

terjadi penurunan SDM yang menguasai budaya dan keterampilan tradisional, kurang 

memahami kebutuhan konsumen, desain produk masih lemah, kualitas produk tidak 

stabil, serta kemasan yang belum memadai. 

Anhar Tohrie, Ketua Asosiasi Profesi Eksportir (APEX) Nusa Tenggara Barat 

memiliki pengalaman bekerja di salah satu perusahaan joint venture bernama Tarmac 

Shaheen antara perusahaan Yordania yang bernama Shaheen dengan perusahaan 

Inggris bernama Tarmac, yang berlokasi di pelabuhan Aqaba. Keikutsertaan beliau 

di Tarmac Shaheen berakhir pada tahun 1984, di mana pada tahun tersebut, beliau 

menjalin kerja sama dengan pihak Yordania untuk membuka pusat promosi Indonesia 

di Jabal Amman, Amman, Yordania. 
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Pusat promosi Indonesia saat itu mendapatkan permintaan komoditi rempah-rempah 

(kapulaga), tekstil, kopi, teh, plywood,silet, dan battery. Disampaikan pula bahwa saat 

ini NTB memiliki potensi untuk bisa melakukan hubungan dagang dengan Yordania 

karena beberapa produk yang dihasilkan oleh NTB dibutuhkan oleh pasar Yordania, 

seperti hasil laut, hasil perkebunan, kerajinan, mutiara, dan tenun. Yordania juga 

merupakan salah satu pintu masuk untuk ke kawasan Timur Tengah, terutama ke 

negara Suriah, Iraq dan Arab Saudi bagian barat, juga Palestina. 

Perwakilan KADIN Provinsi NTB menyampaikan bahwa ekonomi regional NTB pada 

kwartal ke 2 (dua) tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 9,9%, lebih besar 

dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,18%. Pertumbuhan ini 

dibantu oleh perdagangan luar negeri NTB yang didominasi oleh ekspor hasil tambang 

berupa konsentrat tembaga, dan ekspor produksi UMKM dalam bentuk kerajinan 

(handycraft) dan mutiara bulat sebesar 0,04%, serta ekspor produk agro pertanian 

dan kelautan sebesar 0,42%, dari total ekspor NTB. Negara tujuan ekspor utama 

NTB adalah Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia, sementara Yordania dan 

negara-negara Timur Tengah lainnya sama sekali belum digarap oleh NTB. Untuk itu, 

diharapkan melalui pelaksanaan seminar ini, pelaku usaha NTB dapat lebih mengenal 

peluang pasar yang terdapat di Yordania dan dapat memperluas pasar ekspor ke 

kawasan Timur Tengah pada umumnya, dan Yordania secara khusus.

Kunjungan Perusahaan

Perwakilan Ditjen PEN melaksanakan kunjungan ke 3 (tiga) perusahaan berorientasi 

ekspor di Nusa Tenggara Barat, yaitu perusahaan kerajinan cukli Rara Artshop, 

perusahaan gerabah PT. Lombok Putri Cenderamata, dan perusahaan tas tenun 

Irmayabag. Kunjungan ini bertujuan untuk lebih mengenal potensi produk-produk 

ekspor unggulan NTB untuk dapat diteruskan kepada Kedutaan Besar Yordania untuk 

Indonesia.

Ketiga perusahaan yang dikunjungi merupakan industri padat karya yang 

mengandalkan relatif cukup banyak tenaga kerja dalam proses produksi. Dari hasil 

kunjungan dapat disimpulkan beberapa kendala usaha yang dihadapi pelaku usaha 

antara lain kurangnya akses informasi terhadap pasar tujuan ekspor non-tradisional 

Indonesia dan bantuan pengembangan desain produk.
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1.3.1. Kegiatan Luar Negeri

Pameran Manafe merupakan pameran yang pertama kali dilaksanakan pada 

tahun 2016 di bawah supervisi Kementerian Haji dan Umrah. Pameran bertujuan 

mempromosikan produk-produk perdagangan dari negara dunia Islam dan 

negara mitra Kerajaan Arab Saudi, dimana negara anggota dunia islam tersebut 

mendapatkan 1 (satu) fasilitas booth gratis. Negara-negara yang berpartisipasi dalam 

pameran Manafe ini adalah Arab Saudi, Mesir, Turki, Perancis, India, Amerika Serikat, 

Bangladesh, Indonesia, Malaysia dan Tiongkok. Pokja Diplomasi Ekonomi KJRI Jeddah 

yang terdiri dari Pelaksana Fungsi Ekonomi (PFE), Pelaksana Fungsi Pensosbud, 

ITPC, dan Staf Teknis Perhubungan mempromosikan produk-produk unggulan 

seperti fashion batik tulis Pakidulan, aneka sepatu dan tas kulit, miniatur pesawat 

terbang, promosi elektronik (pemutaran video) mengenai komoditi produk unggulan 

Indonesia, brochure produk-produk industri farmasi, makanan dan minuman, tekstil 

dan produk tekstil dan produk-produk lainnya. Pada pameran ini juga disebarluaskan 

informasi mengenai Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 melalui brochure dan Banner 

TEI serta Banner Wonderful Indonesia. Pameran Manafe berlangsung dari tanggal 3 

s.d 5 September 2016. Pameran ini secara resmi dibuka oleh Menteri Urusan Haji 

dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr. Muhammed Saleh Banten didampingi Ketua 

KADIN Makkah Shaleh Maher Jamal beserta jajaran pengurus KADIN Makkah. Pada 

acara pembukaan pameran Menteri Urusan Haji dan Umrah dan Ketua KADIN Makkah 

menyatakan, pemerintah Arab Saudi akan lebih membuka diri terhadap negara mitra 

untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan kerajaan Arab Saudi 

khususnya dalam pengembangan infrastruktur kegiatan ibadah haji seperti bandara, 

fasilitas umum, peningkatan komoditi yang dibutuhkan masyarakat Arab Saudi 

sebagaimana visi Arab Saudi pada tahun 2030. Turut serta menyampaikan informasi 

mengenai perdagangan, pariwisata dan investasi pada booth Indonesia ini yaitu H. 

Nanda (anggota DPR-RI Komisi VIII membidangi haji dan umrah), Muhammad Hasan 

(Ketua Bilateral KADIN Indonesia untuk Timur Tengah dan OKI), Bachtiar Saleh (PFE-

1), Jurman Syahputra Nazar (PTE-2), Gunawan (kepala ITPC) dan lokal staff dari PFE 

serta Pensosbud. 

Pameran Manafe ini diselenggarakan di gedung KADIN Makkah dengan segmentasi 

pasar adalah masyarakat Arab Saudi golongan menengah ke atas. Booth Indonesia 

termasuk booth yang saat ramai dikunjungi pengunjung pameran. Pengunjung 

pameran sangat antusias menanyakan produk fashion, aneka tas dan sepatu kulit 

yang dipajang di booth Indonesia. Beberapa pengusaha Arab Saudi juga berminat 

untuk mendatangkan produk fashion dari batik tulis Pakidulan, aneka tas dan sepatu 

kulit. Selain berkonsultasi mengenai jenis produk-produk yang dipamerkan, sebagian 

besar pengunjung pameran juga sangat tertarik berkonsultasi mengenai tempat-

tempat pariwisata di Indonesia.  Khususnya mengenai TEI 2016, Ziyad F Al-Shareef 

(Manager of Public Relation KADIN Makkah) menyampaikan kepada ITPC bahwa 

KADIN Makkah juga akan berpartisipasi dalam kegiatan TEI 2016, dan personel 

KADIN Makkah ini belum termasuk calon peserta TEI yang mendaftar melalui ITPC 

Jeddah yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang yang mendaftar secara online. 

Adapun laporan resmi mengenai jumlah update peserta TEI 2016 akan dilaporkan 

melalui Brafax KJRI Jeddah.

Promosi Perdagangan 
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KBRI Addis Ababa bekerjasama dengan Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral 

Association (ECCSA) telah melakukan promosi TEI ke-31 tahun 2016 melalui seminar 

bisnis “Business Opportunity with Indonesia” di Addis Ababa pada 9 September 

2016. Kegiatan seminar tersebut diawali dengan sambutan dari Direktur Promosi 

Perdagangan dan Investasi ECCSA Benyamin Mesgina. Dalam sambutannya Benyamin 

menyebutkan bahwa perdagangan antar RI-Ethiopia terus berkembang dari tahun ke 

tahun dimana terjadi kenaikan total nilai perdagangan 300 % dalam 5 tahun terakhir. 

Tercatat bahwa tahun 2011 total perdagangan hanya mencapai USD 106,10 juta dan 

telah mencapai UD 362,73 juta pada tahun 2015. Duta Besar RI Addis Ababa dalam 

sambutannya mengatakan bahwa Trade Expo Indonesia merupakan kesempatan 

terbaik bagi para pengusaha Ethiopia yang ingin melakukan perdagangan dengan 

pengusaha Indonesia. Dengan telah dibukanya Kedutaan Besar Ethiopia di Jakarta 

adalah merupakan salah satu faktor pendukung yang baik bagi para pengusaha 

Ethiopia untuk berbisnis dengan Indonesia. Selain itu, Dubes RI menyatakan 

pentingnya kesempatan yang diperoleh untuk mengenal produk Indonesia bagi 

pengusaha  Ethiopia, karena belum banyak yang mengenal bahwa berbagai produk 

berkualitas asal Indonesia telah banyak beredar di pasar Ethiopia dengan harga yang 

kompetitif. 

Dalam paparan yang disampaikan oleh Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Addis 

Ababa, dijelaskan pula bahwa partisipasi dalam TEI tidak bisa diperuntukkan bagi 

para pengusaha besar namun bagi para pengusaha yang siap untuk berkembang 

ataupun yang ingin mencari kesempatan membuka peluang beru di pasar Ethiopia. 

Dalam kesempatan terpisah setelah acara promosi TEI 2016, KBRI Addis Ababa telah 

mengingatkan pihak ECCSA perihal undangan dari KBRI Addis Ababa kepada ECCSA 

untuk dapat mengirimkan delegasinya guna berpartisipasi pada TEI ke-31 tahun 

2016 dan sekaligus melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding 

(MoU) dengan Kamar Dagang (KADIN) serta menjadi serta menjadi narasumber dalam 

seminar bisnis di Jakarta terkait peluang usaha perdagangan dan investasi di Ethiopia.

Partisipasi Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional bekerjasama dengan ITPC 

Hamburg, KBRI Berlin, dan KJRI Hamburg pada Pameran COTECA 2016 (Coffee, 

Tea and Cacao) yang dilaksanakan pada tanggal 7 - 9 September 2015 di Congress 

Center Hamburg (CCH) Jerman. Pameran COTECA merupakan pameran dua tahun 

sekali untuk sektor kopi, teh dan kakao yang diselenggarakan oleh Hamburg 

Messe und Fair dan didukung oleh German Coffee Association, The German Tea  

Association, The German Association of Herbal and Fruit lnfusions (WKF), dan The 

German Cocoa Trade Association. Pada tahun 2016 merupakan penyelenggaraan 

untuk keempat kalinya. COTECA 2016 menghadirkan produk mulai dari raw material 

hingga produk jadi, diikuti oleh 400 peserta dari 40 negara, dikunjungi oleh 3600 

pengunjung bisnis. Selain lndonesia, beberapa negara Asia lainnya seperti Taiwan, 

RRT, Thailand dan Jepang turut berpartisipasi Jepang menyajikan teh hijau dengan 

tehnik pengeringan tradisional dan beragam upacara teh. Ditjen PEN bekerjasama 

dengan ITPC Hamburg, KJRI Hamburg, KBRI Berlin berpartisipasi pada paviliun seluas 

90 m2 berlokasi di Hall H No 106 diisi oleh 12 perusahaan yang memproduksi 

specialty coffee; organic coffee bean, organic cocoa, organic tea, serta organic herb 

& spices. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekspor kakao lndonesia ke Jerman 
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mengalami tren positif sebesar 32,11%. Ekspor produk kakao pada semester pertama 

2016 juga meningkat 25,58% dengan nilai USD 61,57 juta dibandingkan periode 

yang sama tahun sebelumnya. Untuk kopi, dalam lima tahun terakhir, tren ekspor 

kopi lndonesia ke dunia mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,05%, sedangkan 

tren ekspor ke Jerman 1,31 %. Pada 2015, nilai ekspor produk kopi lndonesia ke 

Jerman sebesar USD 88,4 juta. Sementara itu, nilai ekspor produk teh adalah sebesar 

USD 7,6 juta pada 2015. Nilai tersebut mengalami peningkatan 13,11% dibandingkan 

setahun sebelumnya sebesar USD 6,72 juta. Jerman merupakan negara tujuan ekspor 

teh kelima lndonesia setelah Rusia, Malaysia, Australia, dan Pakistan.

Produk kopi, teh dan kakao lndonesia berhasil menarik minat para buyer dari beragam 

negara. Selama tiga hari pameran, Paviliun lndonesia dikunjungi oleh sekitar 1000-an 

pengunjung bisnis yang kebanyakan berasal dari Jerman, Denmark, lnggris, Spanyol, 

ltalia, dan negara Eropa lainnya; lndia, RRT, Singapura, Taiwan, Kongo, Kenya dan 

lain-lain. Buyer yang datang ke pameran rata-rata merupakan buyer untuk niche 

market yang mencari produk untuk dipasarkan di premium store, dengan harga yang 

lebih tinggi dibanding kebanyakan retailer. Paviliun lndonesia dibuka secara resmi 

oleh Konsul Jenderal RI di Hamburg, lbu Sylvia Arifin, didampingi Perwakilan Ditjen 

PEN, ITPC Hamburg, dan para peserta. Dalam sambutannya Konjen RI menyampaikan 

harapannya bahwa pameran ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akses 

pasar produk kopi, teh dan kakao lndonesia di wilayah Jerman dan uni Eropa, 

yang selama ini terkenal sebagai penggemar sajian dari kopi, teh dan kakao. Pada 

kesempatan pameran, Konjen RI di Hamburg juga melakukan kunjungan ke masing-

masing perusahaan di Paviliun lndonesia, dan menyampaikan potensi pasar Jerman 

dan Uni Eropa untuk sektor terkait. Selama pameran berlangsung tercatat telah terjadi 

estimasi potensial order senilai USD 5.455.345, dengan produk yang diminati adalah 

organic cocoa bean, organic tea (green tea, oolong) dan kopi (green bean, specialty). 

Produk organic cocoa bean varietas Trinitario dari Javara banyak menarik minat buyer 

potensial dari Jerman dan negara lainnya. Sebagai informasi bahwa produksi kakao 

di dunia terdiri dari 3 (tiga) varietas yaitu Forestero, Trinitario dan Creolo. Produk 

dengan skala terbesar dalam industri kakao adalah Forestero (85% dari total dunia); 

Trinitario (13% dari total kakao dunia) dan Creolo (3% dari total produksi kakao 

dunia). Organic cocoa bean trinitario dari Javara berasal dari Flores dan Aceh. Buyer 

potensial seperti Koawach berminat mengimpor produk organic cocoa bean trinitario 

sejumlah 100 ton per tahun untuk pasar Jerman. Koawach merupakan manufaktur 

kakao di Jerman yang kebutuhan impor organic cocoa bean trinitario nya mencapai 

200 ton per tahun, dan selama ini semuanya disuplai dari Kolombia. Perusahaan 

ini mencari alternatif suplai organic cocoa bean trinitario dan diharapkan produk 

Javara dapat memasok 50% kebutuhan kakao Koawach. Selain itu Javara memperoleh 

kunjungan dari buyer lnggris, lndia, dan lain-lain dengan produk yg paling diminati 

selain kakao adalah organic coconut sugar dan organic spices.  Produk teh hijau dan 

teh hitam organik dari beberapa perusahaan teh lndonesia seperti PT. Harendong 

Green Farm, Bukit Sari dan Sumatera Toba Wangi memperoleh pesanan dalam jumlah 

besar dari beberapa buyer dari Jerman dan uni Eropa lainnya. Teh hijau dan teh hitam 

dalam bentuk tea bag cut dari Harendong memperoleh pesanan dari buyer Jerman 

sejumlah 30 ton untuk tahun 2017. Selama pameran berlangsung dilaksanakan 

cupping coffee setiap harinya dibantu oleh barista dari Jerman. Produk Speciality 
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Coffee lndonesia yang diminati buyer selama cupping adalah Arabica Toraja, hal ini 

karena terbatasnya pengetahuan buyer Eropa akan varian kopi lndonesia sehingga 

Arabica Toraja menjadi rasa kopi yang baru bagi buyer Eropa.

Pada pameran ini diadakan pula tea tasting; yang menampilkan lima jenis teh 

yaitu white tea, black tea, Cinnamon tea, green tea dan jasmine tea dari 4 (empat) 

perusahaan lndonesia. Dari hasil tea tasting pada beberapa buyer diperoleh informasi 

bahwa buyer tersebut rata-rata kurang menyukai jenis teh yang dicampur dengan 

beberapa varian (tea blending), dan banyak menyukai produk black tea dan green tea. 

Pameran ini juga memadukan pengalaman konvesional dengan teknologi Augmented 

Reality (AR) produk kopi, teh, dan kakao lndonesia kepada para buyer dalam Paviliun 

lndonesia. Para buyer diajak menjajal aplikasi interaktif integrated motion sensing 

technology yang menggunakan sensor Kinect, dikombinasikan dengan video khusus 

mengenai kopi, teh, dan kakao, serta informasi tentang peserta pameran, asosiasi 

terkait di lndonesia, serta kebijakan pemerintah lndonesia untuk sektor terkait. Para 

peserta berkesempatan hadir pada pembukaan pembukaan pasar Hamburg pada 

tanggal 10 September 2016 yang diselenggarakan di volkerkunde Museum Hamburg. 

Pasar Hamburg diadakan sejak tahun 2013 oleh diaspora lndonesia di Hamburg, 

bertujuan untuk memperkenalkan budaya lndonesia pada masyarakat Jerman 

dengan menampilkan pertunjukan seni, kuliner dan produk lndonesia. Diharapkan 

ke depannya Pasar Hamburg dapat menjadi seperti Tong-Tong Fair di Belanda. 

Partisipasi lndonesia pada pameran 13th China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2016 

dilaksanakan pada tanggal 11 - 14 September 2016 di Nanning, Guangxi, Republik 

Rakyat Tiongkok. China-ASEAN Expo (CAEXPO) merupakan pameran tahunan 

bertaraf internasional yang diadakan bersamaan dengan Pertemuan Tingkat Tinggi 

China-ASEAN yang ditujukan untuk peningkatan hubungan perdagangan, investasi, 

dan jasa. Pameran CAEXPO diselenggarakan sejak tahun 2004, merupakan hasil 

kesepakatan pada KTT China-ASEAN ke-7, bulan Oktober 2003 di Bali dalam kerangka 

kerjasama perdagangan dan ekonomi China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang 

saling menguntungkan bagi 10 (sepuluh) negara ASEAN plus RRT. Tahun 2016 

merupakan penyelenggaraan CAEXPO yang ke-13, dimana tahun ini mengangkat 

tema kemaritiman dalam rangka mempromosikan 21st Century Maritime Silk Road. 

CAEXPO 2016 dan China ASEAN Business and lnvestment Summit (CABIS) 2016 

secara resmi dibuka oleh H.E Zhang Gaoli, Vice Premier of the People’s Republic 

of China dan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN di New 

Building Hall, Nanning lnternational Convention & Exhibition Center (NICEC) pada 

tanggal 11 September 2016. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PEN meresmikan 

paviliun komoditi lndonesia dan paviliun City of Charm. Partisipasi lndonesia 

dalam pameran CAEXPO tahun ini adalah ketiga belas kalinya dengan menempati 

lahan seluas (45m x 48m) 2160 m2 yang diisi oleh 81 perusahaan. Produk yang 

ditampilkan dibagi dalam 5 kategori produk yaitu Furniture (18 perusahaan); Home 

Decoration (9 perusahaan); Foshion Accesories & lewellry (26 perusahaan); Food & 

Beverage (20 perusahaan) dan Consumer Goods, Spa & Herbs (9 perusahaan). Hasil 

transaksi dagang sementara secara trial order dan retail yang diperoleh selama 4 

(empat) hari mencapai USD 3.017.000. Hasil transaksi ini merupakan nilai sementara 

The 13th China 

– ASEAN Expo 

(CAEXPO) 2016
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dan masih dapat bertambah mengingat masih terdapat inquiry yang di follow up oleh 

peserta. Produk yang diminati pada CAEXPO 2016 meliputi produk furniture, home 

decoration dan food & beverages. Sedangkan untuk Paviliun City of Charm berada di 

New Building nomor 4 dengan luas 105 M2. Pada tahun ini, Paviliun City of Charm 

tampil dalam konsep nusantara yang menampilkan tarian tradisional seperti Bajidor 

Kahot, Lenggang Nyai, Rek Ayo Rek, Tari Piring, Cucokrowo dan display produk 

kerajinan diantaranya tenun songket, ukiran kayu laker dan tepak sirih serta promosi 

destinasi daerah tujuan wisata nusantara. Pada tahun ini, lndonesia memperoleh 

penghargaan dari CAEXPO Secretariat sebagai negara yang menunjukkan komitmen 

untuk berpartisipasi dan mempunyai peranan penting selama pelaksanaan CAEXPO. 

lndonesia meraih 3 (tiga) penghargaan dari CAEXPO Secretariat selaku penyelenggara, 

yakni The Best Organizing the Sector Products, The Best organizerfor Exhibitors, dan 

The Best City of Charm. Ketiga penghargaan tersebut diterima pada saat pelaksanaan 

Senior Official Meeting (SOM) pada tanggal 13 September 2016 di Hotel J.W. Marriott, 

Nanning.

The Second Session of the 21st Century Maritime Silk Road and Promoting 

lnternational Production Caopacity and Equipment Manufacturing Cooperation 

Forum

Forum ini dilaksanakan setelah pembukaan CAEXPO yang ke 13, bertempat di Wanda 

Vista Hotel. Tujuan dari forum ini adalah menyediakan platform untuk komunikasi 

dan menciptakan peluang untuk kerja sama kapasitas produksi dan pembuatan 

peralatan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN dan juga negara yang dilalui 

oleh Maritime Silk Road. Lebih dari 500 delegasi yang hadir pada forum ini, termasuk 

dari pemerintah yaitu Kementerian atau Departemen terkait di Tiongkok dan ASEAN 

serta negara yang dilalui Maritime Silk Road, para pebisnis, lembaga internasional 

serta berbagai media. Pembicara pada kegiatan tersebut di antaranya Wakil Menteri 

Perdagangan Tiongkok, perwakilan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, GuangXi 

Zhuang Autonomous Region di Tiongkok, para pemimpin dari negara ASEAN dan 

lainnya. Forum ini memberikan informasi dan peluang kepada para peserta terutama 

kepada pebisnis mengenai kerja sama yang sedang dan akan dilaksanakan di antara 

negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Pembicara dari lndonesia yang diwakili 

oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, menjelaskan bahwa lndonesia sebagai 

Poros Maritim Dunia sangat berperan terhadap kegiatan Maritim Silk Road ini dengan 

dibangunnya infrastruktur untuk memudahkan dan memperlancar hubungan antar 

pulau dan antar negara.

lndonesia Trade & lnvestment Forum

Rangkaian kegiatan CAEXPO 2016 juga termasuk pelaksanaan lndonesian Trade & 

lnvestment Forum yang telah diadakan pada tanggal 12 September 2016 di Ruang 

102, NICEC. Forum ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai 

sektor perdagangan dan investasi di lndonesia sehingga dapat menarik minat 

investor untuk melakukan investasi di lndonesia. Forum ini menampilkan 3 (tiga) 

pembicara yaitu Dirjen PEN, Atase Perdagangan RI di Beijing dan perwakilan dari 

APINDO Medan. Forum tersebut dibuka oleh Dirjen PEN bersama dengan Mr. Li 

Bin, Vice Chairman of Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) 
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of GuangXi Zhuang Autonomous Region dan dihadiri oleh kalangan pebisnis serta 

pengunjung CAEXPO yang berjumlah sekitar 100 orang. Dalam kesempatan tersebut, 

Dirjen PEN menyampaikan mengenai paket kebijakan pemerintah yang meliputi 

sektor investasi, industri, logistik, pariwisata, ekspor, dan purchasing power yang 

difokuskan untuk memperbaiki tingkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) 

di lndonesia. Saat ini Kemendag terus mendorong upaya peningkatan ekspor yang 

diyakini sebagai salah satu strategi tepat untuk membantu mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional, antara lain melalui kegiatan promosi, diversifikasi pasar ekspor, 

peningkatan daya saing dan nilai tambah produk, serta peningkatan jumlah pelaku 

ekspor. Sedangkan Atase Perdagangan RI di Beijing serta Perwakilan APINDO Medan 

Gunawan Laut menyampaikan perkembangan iklim serta potensi perdagangan dan 

investasi di Indonesia - RRT dan potensi Sumatera Utara.

Pertemuan dengan Vice Chairman of Chinese People’s Political Consultative 

Conference

Didampingi Deputi Perencanaan Penanaman Modal, BKPM, Bapak Tamba Parulian 

Hutapea, Dirjen PEN juga menerima Courtesy Call dari Mr. Li Bin, Vice Chairman 

of Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) of Guangxi Zhuang 

Autonomous Region. Pada kesempatan ini, dipromosikan produk unggulan, 

kemudahan investasi, dan tempat wisata yang ada di lndonesia. Mr. Li Bin juga 

menyampaikan bahwa lndonesia dan Guangxi memiliki hubungan baik dalam hal 

perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pertemuan ini diharapkan dapat memperdalam 

kerja sama yang saling menguntungkan antara Tiongkok dan lndonesia, seperti 

menyediakan area pameran yang lebih baik lagi, serta hal lainnya yaitu melalui sister 

city yang mengusung economic cultural relationship.

Pertemuan dengan Alibaba Group

Di sela-sela rangkaian acara China-ASEAN Expo, Dirjen PEN juga mengadakan 

pertemuan bilateral dengan perwakilan Alibaba Group yaitu dari divisi Global Business 

Development yaitu dengan Zhang Junu, General Manager, Alex Chung sebagai 

Country Manager lndonesia, Tiger Wang, Country Manager Malaysia dan Ben Sim 

dari lnternational Business Unit-GSD. Dalam pertemuan tersebut membahas tindak 

lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto 

Lukita dengan pendiri dan CEO Alibaba Group Jack Ma awal bulan ini. Pertemuan 

ini dimaksudkan untuk mengajak para UKM potensial lndonesia untuk bergabung 

pada alibaba.com dan mengembangkan ekspansi pasarnya di luar negeri. Dirjen 

PEN mendukung Global e-commerce Talent (GET). Program untuk meningkatkan 

kapasitas usaha kecil menengah (UKM) dalam negeri yaitu dengan pelatihan, 

pengujian, dan sertifikasi, perkembangan karir, serta pendampingan. Global 

Business Development tertarik pada UKM lndonesia karena dengan populasi nomor 

4 tertinggi di dunia, sebanyak 3,5 juta UKM lndonesia berbasis industri. Selain itu, 

lndonesia yang merupakan pintu masuk utama di ASEAN akan sangat berpotensi 

untuk dikembangkan pasarnya. 
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Pertemuan dengan lndonesia Chamber of Commerce in China

Selain itu, Dirjen PEN juga melakukan pertemuan dengan perwakilan lndonesia 

Chamber of Commerce in China (lnacham) Martono Tjiawi, Direktur Consumer Goods. 

Pertemuan ini membahas berbagai hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

ekspor produk lndonesia di Tiongkok.  Kemendag dan lnacham akan terus bersama-

sama mempromosikan potensi pasar Tiongkok dan juga strategi memasuki pasar 

Tiongkok. Salah satu yang akan dilakukan adalah mengadakan kegiatan forum 

promosi produk lndonesia melalui e-commerce. Dengan media e-commerce tersebut 

diharapkan semakin banyak produk lndonesia yang dapat dijual di pasar Tiongkok. 

Dari kerja sama e-commerce tersebut, telah diluncurkan platform jual beli bernama 

lnamall melalui salah satu website penjualan grup Alibaba pada 8 Juli 2016. Ke 

depan, produk-produk terbaik lndonesia akan terus diundang untuk memasuki pasar 

Tiongkok melalui lnamall. 

Senior Official Meeting 13th China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2016

Pertemuan ini menjelaskan dari pihak sekretariat CAEXPO mengenai kegiatan 

keseluruhan dari CAEXPO dengan side eventnya, sekaligus mengumumkan Country 

of Honor tahun depan adalah Brunei Darussalam. Sebagai evaluasi dari kegiatan ini 

masing-masing negara menyampaikan apreasiasi sekaligus memberikan masukan 

untuk perbaikan ke depan. Pihak lndonesia menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan 

tahun ini terdapat beberapa kendala yaitu sulitnya pengurusan visa dengan aturan 

yang tidak tertulis, kemudian lambatnya penanganan barang/cargo oleh pihak bea 

cukai di Tiongkok sehingga pada hari pamerannya masih harus menata produk, yang 

sebetulnya harus selesai sehari sebelum pelaksanaan pameran. Pihak Sekretariat 

CAEXPO meminta maaf atas kejadian tersebut, karena hal visa disampaikan juga oleh 

delegasi Vietnam. Untuk ke depannya pihak sekretariat akan berkoordinasi lebih baik 

lagi. 

Dalam upaya mempertahankan, diversifikasi dan meningkatkan akses pasar 

produk tekstil lndonesia, Kementerian Perdagangan c.q Ditjen Pengembangan 

Ekspor Nasional, KBRI Paris dan lndonesian Trade Promotion Center (ITPC) Lyon 

telah memfasilitasi dengan menyediakan space seluas 96 m2 untuk 8 (delapan) 

perusahaan lndonesia yang bergerak di bidang lndustri tekstil untuk berpartisipasi 

pada pameran Texworld yang telah berlangsung dari tanggal 12-15 September 2016 

di Le Bourget Paris, Prancis. Dari 8 (delapan) perusahaan yang menempati Pavilion 

Nasional yaitu Excellence Qualities Yarn PT; Gistex lndonesia lntegrated .PT; Hakatex 

PT; lndo Hasasi Textiles PT;  Kewalram lndonesia PT;  Mayer lndah lndonesia PT;  

Sinar Continental Textile PT;  Sinar Para Taruna Textile PT,  telah berhasil mencatat 

nilai transaksi sebesar US$ 5.567.750,00. Adapun jumlah buyer potensial yang 

telah mengunjungi Pavilion Nasional lndonesia sebanyak 124 buyers dari 34 negara 

(Belanda, Jepang, Belarus, China, Argentina, Hungaria, Yunani, Spanyol, Turkey, 

Malaysia, Lebanon, Prancis, ltaly, Bulgaria, Cyprus, UK, Jerman, Portugal, USA, Brazil, 

Morocco, Guatemala, Mesir, UAE, Panama, Polandia, Taiwan, lsrael, Korea Selatan, 

Rusia, lndia, Colombia, Syria, dan Denmark). Produk tekstil  lndonesia yang diminati 

Partisipasi 

pada Pameran 

Texwood
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oleh para pembeli manca negara terdiri dari synthetic yarn and embroidery, apparel 

fabrics, polyester fabrics, rayon, polynosic, cotton black dyed yarn, polyester viscose 

ring yarn, lace, cotton print, rayon mus & oe yarn, polyester ring, TR ring yarn, 

fujiette/viscose, silk, linen, cotton organic. 

Pameran yang memfokuskan pada produk cotton, denim, embroidery & lace, knitted 

fabrics, fibers, functional fabrics, linen & hemp, prints, shirting, silk, silky aspects, 

trima & accessories, wool, wool blends and machinery, lifestyle & fashion, textile, 

fabrics & yarns industries ini diikuti oleh 1008 perusahaan dari 21 negara. Dari jumlah 

perusahaan yang berpartisipasi, RRT hadir dengan 625 perusahaan, diikuti Korea 

Selatan 80 perusahaan, Turkey 68 perusahaan dan lndia 67 perusahaan. Sedangkan 

dari negara ASEAN Thailand hadir dengan 15 perusahaan, diikuti lndonesia 11 

perusahaan (8 perusahaan bergabung dalam pavilion lndonesia dan 3 perusahaan 

mandiri) dan Vietnam hanya 1 perusahaan. Ekspor tekstil dan produk tekstil 

lndonesia ke Perancis pada pada semester pertama tahun 2016 tercatat sebesar 

euro 42,6 juta  (HS 50 s.d HS 63) dan berada di urutan ke-31 dengan pangsa pasar 

sebesar 0,33 %. Negara pemasok utama tekstil dan produk tekstil ke Prancis terdiri 

dari RRT, Belgia, ltaly, Jerman, Spanyol, Bangladesh, Netherlands, lndia, Tunisia dan 

Turkey. Sedangkan negara pesaing utama lndonesia dari ASEAN terdiri dari Vietnam 

yang berada diurutan ke-15 dengan pangsa pasar 1,30 % diikuti Cambodia (1,14%), 

dan Thailand (0,37%). Berdasarkan komunikasi dengan para pengusaha tekstil 

lndonesia yang berpartisipasi Pada Texworld, kendala utama yang sedang dihadapi 

saat ini adalah kurangnya jumlah sarjana tekstil di lndonesia terutama untuk 

proses produksi. Umumnya sarjana tekstil yang ada lebih tertarik bekerja di bagian 

penjualan. Diharapkan ke depan perguruan tinggi di lndonesia dapat menyerap dan 

menghasilkan lebih banyak sarjana tekstil yang dapat mendukung industri tekstil 

di tanah air, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan produktifitas dan 

nilai ekspor tekstil lndonesia.



23Bab I. KINERJA

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 September 2016, dengan rincian 

sebagai berikut:

1.   Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service Center pada 

bulan September 2016 berjumlah 72 (tujuh puluh dua) permintaan melalui CSC, 

diantaranya permintaan berdasarkan kunjungan langsung berjumlah 11 (sebelas) 

permintaan, berdasarkan pengiriman e-mail kepada CSC maupun brafaks 

berjumlah 61 (enam puluh satu) permintaan. Diantara e-mail/brafaks tersebut, 

sebanyak 20 (dua puluh) permintaan berasal dari dalam negeri dan sebanyak 

41 (empat puluh satu) permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan 

hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 

19 (sembilan belas) negara, yaitu: Australia, Kanada, Chili, Colombia, Egypt, 

Hongkong, India, Israel, Italia, Kuwait, Mexico, Nigeria, Papua Nugini, Polandia, 

Korea Selatan, Turki, UAE, USA,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 

pembeli dari mancanegara adalah agriculture product, chemical, cpo and cooking 

oil, fishery, household, medical equipment, metal product, mining, paper and 

paper product, pharmaceuticals and herb, plastic product, processed food and 

beverages, spices, woodproduct, yarn, textile and product textile. 

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 September 2016 sebanyak 11 (sebelas) 

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 

September 2016 sebanyak 11 (sebelas) perusahaan. Pengunjung CSC 

membutuhkan informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk dapat 

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor

Pelayanan 

Customer Service 

Centre 
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1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

berpartisipasi di ruang CSC Kementerian Perdagangan, serta informasi 

daftar importir maupun data statistik. Selain pemintaaan informasi di atas, 

sebagian pengunjung juga ingin mengetahui informasi tentang Membership 

Services.

B. Permanent Trade Display (PTD)

Pada periode September 2016, perusahaan yang memanfaatkan ruang 

pamer (PTD) sebanyak 58 (lima puluh delapan) 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.

Untuk Tahun Anggaran 2016 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 

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

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

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

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

September 2016 PPEI berhasil menyelenggarakan 11 (sebelas) angkatan pelatihan 

di mana 5 (lima) angkatan di antaranya dilaksanakan di Jakarta sedangkan sisanya 

dilaksanakan di daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 284 orang dengan 

rincian sebagai berikut:

a. Prosedur Ekspor di Jakarta, 6 s.d. 8 September 2016. Pelatihan ini diikuti oleh 12 

orang peserta.

b. Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi di Jakarta, 20 - 28 September 2016). 

Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta.

c. Prosedur Impor diJakarta, 27 s.d. 30 September 2016. Pelatihan ini diikuti oleh 

23 orang peserta.

d. Bagaimana Memulai Ekspor di Jakarta, 6 s.d. 8 September 2016. Pelatihan ini 

diikuti oleh 19 orang peserta.

e. Bagaimana Memulai Ekspor di Jakarta, 27 s.d. 29 September 2016. Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengn Dinas Koperasi, UMKM dan 

Perdagangan Provinsi DKI Jakarta serta diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri 

atas para pelak UKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

f. Strategi Pemasaran Ekspor di Samarinda, 6 s.d. 8 September 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi 

Kalimantan Timur dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

g. Strategi Pemasaran Ekspor di Lamongan, 27 s.d. 29 September 2016. Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Dinas Koperasi, Perindustrian 

Penyelenggaraan 

Program 

Pelatihan
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dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM di wilayah Kabupaten Lamongan.

h. Training of Exporters (TOX) Lanjutan di Surakarta, 20 s.d. 21 September 2016. 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag 

Kota Surakarta dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di wilayah Kota Surakarta.

i. Prosedur Ekspor di Semarang, 20 s.d. 22 September 2016. Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi Jawa 

Tengah dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah.

j. Prosedur Ekspor di Purwokerto, 20 s.d. 22 September 2016. Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Universitas Negeri Jenderal 

Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri 

atas para mahasiswa/i di Unsoed Purwokerto.

k. Bagaimana Memulai Ekspor di Manokwari, 20 s.d. 22 September 2016. Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Provinsi 

Papua Barat dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM 

di wilayah Provinsi Papua Barat.

Hingga akhir Bulan September PPEI telah berhasil merealisasikan 91 angkatan 

pelatihan (75%) dengan jumlah peserta sebanyak 2.556 orang (71%).
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPEI berupaya menjalin kerjasama 

dengan berbagai lembaga dan instansi dengan tujuan untuk memperluas dampak 

positif dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPEI. Beberapa kegiatan 

kerjasama yang telah dijalankan oleh PPEI selama bulan September 2016 antara lain:

a. Pada tanggal 6 September 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan di Gedung Bappenas guna membahas identifikasi kerjasama 

pembangunan Indonesia – Timor Leste untuk penyusunan Counatry Partnership 

Strategy untuk Timor Leste.

Penyelenggaraan 

Program 
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b. Pada tanggal 8 September 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Barat guna membahas 

rencana kerjasama kegiatan Coaching Program yang akan diselenggarakan oleh 

kedua instansi pada tahun anggaran 2017.

c. Pada  tanggal 19 September 2016 Tim Manajemen mengadakan pertemuan 

dengan Mr. Alfons (tenaga ahli dari CBI Belanda) guna membahas rencana 

pengembangan website PPEI dan penggunaan media sosial sebagai sarana 

promosi kegiatan diklat PPEI.

d. Pada tanggal 26 September 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

pertemuan dengan perwakilan Disperindag Kota Pekalongan guna membahas 

rencana kerjasama kegiatan Coaching Program yang akan diselenggarakan oleh 

kedua instansi pada tahun anggaran 2017.

e. Pada tanggal 27 September 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI melakukan 

pertemuan dengan perwakilan manajemen President University Bekasi guna 

membahas rencana kerjasama pelatihan antara kedua pihak dengan skema 

pembiayaan kontraktual.

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan silabus untuk diklat ekspor, 

selama bulan September 2016 Tim Manajemen PPEI telah melakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan kurikulum silabus untuk pelatihan “Akses dan Survei Pasar Ekspor 

Melalui Internet” dengan menghadirkan Sdri. Laily Suharlina Mahalli (praktisi) 

sebagai narasumber.

b. Pada tanggal 4 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan makalah standar untuk materi “Identifikasi Potensi Pasar Ekspor” 

dengan menghadirkan Sdr. Laily Suharlina Mahalli (praktisi) dan Sdri. Lestari 

(praktisi) sebagai narasumber.

c. Pada tanggal 8 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan kurikulum dan silabus untuk pelatihan dengan topik baru “Display 

Produk Pameran untuk Ekspor” dengan menghadirkan Sdr. Kris Wardhana 

(praktisi) dan Sdri. Dwi Eka Aprilia Putri (praktisi) sebagai narasumber.

d. Pada tanggal 13 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan makalah standar untuk materi “Biaya dan Harga untuk Ekspor” 

dengna menghadirkan Sdr. Nursyamsu Mahyudin (praktisi) dan Sdr. Chandra 

Lukita (praktisi) sebagai narasumber. 

e. Pada tanggal 22 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan kurikulum dan silabus untuk pelatihan “Teknik Promosi Produk 

Ekspor” dengan menghadirkan Sdr. Kris Wardhana (praktisi) dan Sdri. Regina 

Kindangen (praktisi) sebagai narasumber.

f. Pada tanggal 27 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

pembahasan finalisasi makalah standar untuk materi “Pengembangan/Adaptasi 

Produk Ekspor” dengan menghadirkan Sdri. Lestari (praktisi), Sdri. Siti Sundari 

Pulungan (praktisi) dan Sdr. Prieyo Pratomo (praktisi) sebagai narasumber.

g. Pada tanggal 30 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat 

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Silabus 
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pembahasan/review makalah standar untuk materi “Kepabeanan” dengan 

menghadirkan narasumber Sdr. M. Jafar, Sdr. Teguh Djatmiko, Sdr. Era Yuwono 

dan Sdr. Achmad Dhodik T. yang seluruhnya berasal dari Ditjen Bea Cukai KPU 

Tanjung Priok.

a. Pada tanggal 1 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat internal 

guna membahas persiapan pelaksanaan TTI Forum yang merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia Tahun 2016.

b. Pada tanggal 2 September 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI menghadiri 

pertemuan dengan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

dan perwakilan Jakarta International Expo (JI EXPO) guna membahas persiapan 

pelaksanaan TTI Forum Tahun 2016.

c. Pada tanggal 16 September 2016 Tim Manajemen menerima kunjungan Menteri 

Perdagangan RI ke PPEI. Dalam kunjungan tersebut Bapak Menteri meninjau 

Gedung IDDC dan melakukan Pertemuan dengan vendor kegiatan TEI tahun 

2016.

d. Pada tanggal 6 dan 19 September 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI 

menghadiri rapat persiapan pelaksanaan TEI Tahun 2016 yang diadakan oleh 

Ditjen. PEN. Dalam rapat tersebut masing-masing pimpinan unit Eselon II 

melaporkan kemajuan persiapan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab dari masing-masing unit Eselon II.

e. Pada tanggal 20 September 2016 Tim Manajemen PPEI menerima kunjungan 

delegasi Co-creation “JICA Facilitating Trade and Investment for African Countries 

Through Regional Economic Cooperation”. Melalui kunjungan tersebut anggota 

delegasi negara-negara Afrika dapat mengetahui tugas dan fungsi dari PPEI.

f. Pada tanggal 22 September 2016 Tim Manajemen PPEI mengadakan rapat evaluasi 

terhadap beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

•	 Prosedur Ekspor Plus Simulasi di Jakarta, 2 s.d. 4 Agustus 2016).

•	 Pengembangan Produk Handicraft untuk Pasar Ekspor di Gorontalo, 9 s.d. 

11 Agustus 2016.

•	 Prosedur Ekspor Plus Simulasi di Jakarta, 23 s.d. 25 Agustus 2016.

•	 Bagaimana Memulai Ekspor di Banda Aceh, 23 s.d. 25 Agustus 2016.

•	 Prosedur Ekspor di Jakarta, 6 s.d. 8 September 2016.

•	 Bagaimana Memulai Ekspor di Jakarta, 6 s.d. 8 September 2016.

g. Pada tanggal 27 dan 30 September 2016 perwakilan Tim Manajemen PPEI 

menghadiri technical meeting yang diadakan di JI Expo terkait persiapan 

pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2016.

h. Pada tanggal 29 September 2016 Bapak Menteri Perdagangan RI meresmikan 

pembukaan Indonesia Design Development Center (IDDC) yang bertempat di 

Gedung PPEI Lantai 1.

Penyelenggaraan 
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Dirjen PEN Arlinda didampingi Kepala BPPEI Iriana Trimurty Ryacudu memimpin Rapat Koordinasi Persiapan 

Pelaksanaan Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum 2016 yang merupakan bagian dari rangkaian acara 

Trade Expo Indonesia 2016 yang rencananya akan dilaksanakan pada 13-15 Oktober 2016

Jakarta, 3 September 2016

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Arlinda 

didampingi Sekretaris Ditjen PEN Ari Satria 

memimpin rapat lanjutan Penjurian Primaduta 

Award 2016. Apresiasi kepada sebagai stimulus 

peningkatan ekspor Indonesia ke mancanegara.

Jakarta, 6 September 2016

Dirjen PEN mengunjungi pelaku usaha yang 

memperoleh fasilitas DDS tahun 2015, yaitu 

Songket Cik Mia dan Susi Songket, yang keduanya 

memproduksi kain songket khas Jambi.

Dirjen PEN Arlinda didampingi Sekretaris DJPEN Ari 

Satria, Direktur P2C Merry Maryati, Direktur P2IE 

Tuti Prahastuti, dan Kepala BBPPEI Iriana Trimurty 

Ryacudu, memimpin rapat koordinasi Trade Expo 

Indonesia (TEI) 2016 dengan para pihak terkait

Jakarta, 8 September 2016

Dirjen PEN Arlinda memberikan keynote speech 

pada seminar “Tantangan Pengusaha Indonesia 

dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 

(AEC)”, sebagai salah satu rangkaian Indonesia 

Business and Development Expo 2016 (IBDExpo 

2016) yang diselenggarakan oleh Kementerian 

BUMN.

Bab II. AGENDA KEGIATAN DIRJEN PEN

AGENDA KEGIATAN DIRJEN PEN
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Nanning, 12 September 2016

Dirjen PEN Arlinda menghadiri Opening Ceremony 

The 13th China-ASEAN Expo (CAEXPO) and 

China-ASEAN Business and Investment Summit. 

Acara diawali dengan kata sambutan para Pejabat 

Negara RRT dan para Menteri Negara ASEAN. 

Dilanjutkan bersama-sama menggerakkan roda, 

yang dalam hal ini maksudnya adalah untuk 

mencapai pembangunan dan kesejahteraan 

bersama.

Dirjen PEN Arlinda membuka secara resmi Pavilion 

Indonesia Commodity, didampingi Direktur P2C 

Merry Maryati dan Atdag RI di Beijing, Pavilion 

yang menempati 2.160 sqm ini dimanfaatkan 

pelaku usaha Indonesia yang memamerkan 

furniture, barang konsumsi, spa, produk herbal dan 

kecantikan, home decoration, fashion accessories, 

perhiasan, makanan, dan minuman

Dirjen PEN Arlinda menjadi salah satu keynote 

speakers pada The 2nd Forum on Promoting 

Industrial Cooperation and Equipment 

Manufacturing of The 21st Century Maritime Silk 

Road. 

Dirjen PEN Arlinda mengunjungi Paviliun Indonesia 

City of Charm, didamping oleh Direktur P2C Merry 

Maryati. Pada paviliun ini ditampilkan tarian-tarian 

Indonesia seperti Bajidor Kahot dari Jawa Barat, 

Lenggang Nyai dari DKI Jakarta, dan Rek Ayo Rek 

dari Surabaya.

Dirjen PEN Arlinda didampingi Direktur P2C 

Merry Maryati, dan Atase Perdagangan RI untuk 

Beijing Dandy Iswara bertemu dengan perwakilan 

Indonesia Chamber of Commerce (Inacham) 

in China Martono Tjiawi di Paviliun Komoditi 

Indonesia pada CAEXPO ke-13.

Dirjen PEN Arlinda didampingi Deputi Perencanaan 

Penanaman Modal BKPM Tamba Parulian, Direktur 

P2C Merry Maryati, dan Atdag RI untuk Beijing Dandy 

Iswara, dengan perwakilan alibaba.com yaitu Global 

Business Development Country Manager Alex Chung.

Pertemuan ini bertujuan mengajak para UKM potensial 

Indonesia untuk bergabung pada alibaba.com dan 

mengembangkan ekspansi pasarnya di luar negeri.
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Dirjen PEN Arlinda didampingi Deputi 

Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba 

Parulian, Direktur P2C Merry Maryati, dan Atdag 

RI di Beijing Dandy Iswara, menerima courtesy 

call Vice Chairman of the Chinese People’s 

Political Consultative Conference (CPPCC) 

Guangxi Committee Li Bin. 

Jakarta, 12 Agustus 2016

Dirjen PEN Arlinda memberikan paparan tentang 

perekonomian dan pariwisata Indonesia pada 

Forum Trade Tourism and Investment. Dirjen 

PEN menjelaskan strategi Kemendag dalam 

meningkatkan ekspor serta Paket Kebijakan 

Deregulasi Ekonomi I-XIII. Pada kesempatan 

tersebut, Dirjen PEN mengajak para hadirin untuk 

mengunjungi Trade Expo Indonesia ke-31 yang 

akan diselenggarakan di Jakarta pada 12-16 

Oktober 2016.

Nanning, 12 September 2016

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 

10 Dzulhijjah 1437 H, Ditjen PEN dan jajaran 

Kemendag hari ini melakukan penyembalihan 

hewan kurban. Semoga dengan keikhlasan 

berkurban dan berbagi semakin mendekatkan 

kita pada Allah SWT. Amin YRA.

 Jakarta, 13 September 2016
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Jakarta, 15 September 2016

Jakarta, 16 September 2016 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita 

bersama Sekretaris Jenderal Kementerian 

Perdagangan Srie Agustina, Dirjen PEN Arlinda, 

Sekretaris DJPEN Ari Satria, Direktur P2C Merry 

Maryati, Direktur P2IE Tuti Prahastuti, Direktur 

P2E Sulistyawati, dan Kepala BBPPEI Iriana 

Trimurty Ryacudu, memimpin rapat koordinasi 

persiapan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 

(TEI) 2016 dengan para stakeholders. 

Dirjen PEN Arlinda, Sekretaris DJPEN Ari Satria, 

Direktur P2C Merry Maryati, Direktur P2IE Tuti 

Prahastuti, Direktur P2E sekaligus Plt. Direktur 

KPE Sulistyawati, dan Kepala BBPPEI Iriana 

Trimurty Ryacudu, membahas internal rencana 

program dan kegiatan Ditjen PEN untuk tahun 

anggaran 2017. 

Dirjen PEN Arlinda didampingi Sekretaris 

DJPEN Ari Satria, Direktur P2C Merry Maryati, 

Direktur P2IE Tuti Prahastuti, Direktur P2E 

Sulistyawati, dan Kepala BBPPEI Iriana Trimurty 

Ryacudu, memimpin rapat koordinasi persiapan 

penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 

2016 dengan para stakeholders.

Jakarta, 19 September 2016

Mendekati hari pelaksanaan Trade Expo Indonesia 

(TEI) 2016 yang mengusung tema Indonesia 

Source of Natura, Dirjen PEN Arlinda didampingi 

Sekretaris DJPEN Ari Satria, Direktur P2C Merry 

Maryati, Direktur P2IE Tuti Prahastuti, dan 

Direktur P2E Sulistyawati, kembali mengadakan 

rapat koordinasi.
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Dirjen PEN Arlinda didampingi Sekretaris DJPEN 

Ari Satria dan Direktur P2C Merry Maryati 

menerima kunjungan kerja Konjen RI di Jeddah 

Mohamad Hery Saripudin.

Jakarta, 20 September 2016 

Dirjen PEN Arlinda didampingi Sekretaris DJPEN 

Ari Satria melakukan pertemuan dengan Tim Juri 

dan Tim Evaluasi Penghargaan Primaniyarta 2016. 

Pertemuan ini merupakan persiapan Penjurian 

Primaniyarta 2016.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Dirjen PEN Arlinda tampil sebagai keynote 

speaker pada Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan KADIN Indonesia. Rakornas dihadiri 

oleh pengurus KADIN Indonesia, KADIN Provinsi, 

Asosiasi, BUMN, pelaku usaha swasta dan 

kalangan akademisi.

Jakarta, 20 September 2016 
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Jakarta, 22 September 2016 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, 

didampingi Dirjen PEN Arlinda dan Dirjen Daglu 

Dody Edward, menerima kunjungan kerja 

Duta Besar RI untuk Polandia. Kunjungan ini 

dalam rangka membicarakan peluang ekonomi 

dan perdagangan Indonesia di Polandia, dan 

ekspor Indonesia ke Polandia yang mengalami 

peningkatan pada tahun 2015 sebesar USD 358.6 

Juta. 

Dirjen PEN Arlinda didampingi oleh Direktur 

P2C Merry Maryati menghadiri acara Opening 

Ceremony of The 5th World Youth Congress of 

Jiang Men yang dihadiri sekitar 1000 pengusaha 

Tionghoa dari 30 negara.

Jakarta, 27 September 2016

Dirjen PEN Arlinda didampingi Sekretaris DJPEN 

Ari Satria dan Direktur P2IE Tuti Prahastuti, 

menghadiri pembukaan Konferensi Perdagangan 

Nasional 2016 dengan tema “Trade and Export 

for All.”

Jakarta, 28 September 2016

Dirjen PEN Arlinda didampingi Ketum GAPMMI 

Adhi S. Lukman mengisi acara talkshow 

seputar Trade Expo Indonesia 2016 pada acara 

MetroPLUS Pagi.
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Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita 

bersama dengan Dirjen PEN Arlinda, Komisaris 

Independen PTPN XII Nus Nuzulia Ishak, Mantan 

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Ketua 

Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan 

Minuman Indonesia Adhi S. Lukman, meresmikan 

Indonesia Design Development Centre (IDDC), 

pusat pengembangan produk ekspor bernilai 

tambah dan berdaya saing di pasar global. 

Juga hadir Sekretaris DJPEN Ari Satria, Direktur 

P2E Sulistyawati, Direktur P2IE Tuti Prahastuti, 

Direktur P2C Merry Maryati, dan Kepala BBPPEI 

Iriana Trimurty Ryacudu.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Penjurian Penghargaan Primaniyarta 2016 

terhadap 60 perusahaan ekspor Indonesia 

yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh 

Tim Evaluasi untuk masing-masing kategori 

Eksportir Berkinerja, Eksportir Pelopor Pasar 

Baru, Eksportir Pembangun Merek Global, dan 

Eksportir Potensi Unggulan.

Jakarta, 28 September 2016 

Dirjen PEN Arlinda didampingi Ses DJPEN Ari 

Satria, Direktur P2IE Tuti Prahastuti, Direktur P2C 

Merry Maryati, dan Kepala Balai Besar Pendidikan 

dan Pelatihan Ekspor Indonesia Iriana Trimurty 

Ryacudu, menggelar rapat teknis bersama dengan 

Kementerian terkait.

Jakarta, 30 September 2016 

Dirjen PEN, Arlinda didampingi Direktur P2IE 

Tuti Prahastuti, dan Direktur P2E Sulistyawati 

menerima kunjungan kerja Konjen RI di Shanghai 

Siti Narugraha Mauludiah.

Kunjungan ini merupakan ajang silaturahmi 

dan koordinasi kegiatan promosi Indonesia ke 

Shanghai.
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Partisipasi Ditjen PEN dalam pelaksanaan pilot project beras, garam, kelapa, dan 

karet dititik beratkan pada pengembangan produk yang bernilai tambah dan berdaya 

saing untuk dapat diterima di pasar ekspor.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa keputusan pemberian kontribusi Pemri 

pada AKC akan segera disampaikan oleh Koordinator POKJA kepada Kementerian 

Perdagangan c.q Ditjen PEN. 

 

Pihak ECCSA menyatakan kesediaan berkunjung ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan 

TEI 2016 serta penandatanganan MoU, serta akan segera menyampaikan tanggapan 

secara tertulis.

Beberapa bentuk dukungan Ditjen PEN terhadap pelaksanaan pilot project 4 (empat) 

komoditi diatas pada tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Pilot Project Beras

•	 Berdasarkan hasil kunjungan dimaksud, Dit.P2E akan mendukung pelaksanaan 

pilot project beras melalui program pengembangan desain packaging, branding, 

dan fasilitasi pendaftaran merek beras pandanwangi terhadap salah satu koperasi 

yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setempat, sebagai kandidat yaitu Koperasi 

Sukamulya.

•	 Tidak perlu dilakukan penggantian nama Koperasi Sukamulya mengingat 

prosesnya yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dari segi legalitas dan 

administrasi sementara, ditargetkan produk-produk desain kemasan baru dari 

Koperasi Sukamulya dapat tampil pada TEI 2016. Namun apabila nantinya Bupati 

Cianjur tetap mengharapkan pergantian nama Koperasi Sukamulya menjadi 

Koperasi Cianjur Jago, maka dengan pertimbangan keterbatasan waktu fasilitasi 

dimaksud dialihkan untuk Koperasi Niaga Mukti ataupun CV Pure Cianjur.

•	 Berdasarkan UU Merek Tahun 2001, merek Pandanwangi Cianjur Jago tidak dapat 

didaftarkan di HKI karena mengandung kata “Cianjur” yang merupakan indikasi 

geografis. 

•	 Usulan merek yang diberikan oleh tenaga ahli pengembangan merek, yaitu: 

Pandanwangi Jago dengan tagline asli dari Cianjur dan Tiga Pandan juga 

mengusulkan merek lain yaitu: Pandan dengan tagline Pandanwangi Cianjur.

•	 Saat ini merek yang akan digunakan masih menunggu arahan Bupati Cianjur 

untuk selanjutnya dapat dilaksanakan proses desain kemasan dan mereknya.

3.1  Kendala, Isu dan Permasalahan

Bab III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
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3.2  Tindak Lanjut Penyelesaian
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Pilot Project Garam

Dit. P2E akan mendukung pelaksanaan pilot project garam di Buleleng melalui 

program pengembangan desain packaging, branding, dan fasilitasi pendaftaran 

rnerek garam artisan terhadap salah satu kelompok tani yang telah ditunjuk, yaitu 

Kelompok Tani Uyah Buleleng.

Pilot Project Kelapa

•	 Dit. P2E sedang melaksanakan kegiatan pendampingan desain sabut kelapa di 

Kabupaten Cilacap untuk dikembangkan menjadi produk home living seperti 

stool tempat telur, alas panci, dan alas gelas.

•	 Dit. P2E saat ini juga sedang melaksanakan kegiatan penyusunan profil produk 

Kelapa dan olahannya dengan tempat survey salah satunya di Parigi Moutong.

•	 Selain itu, untuk pelaku usaha gula kelapa di kabupaten Banyumas akan 

difasilitasi melalui kegiatan pengembangan desain packaging dan rebranding, 

sampai dengan fasilitasi pendaftaran merek. Terkait dengan hal tersebut, akan 

dilaksanakan kegiatan seminar dan workshop pengembangan merek serta kurasi 

pelaku usaha yang akan difasiltasi di Kabupaten Banyumas, Purwokerto pada 

tanggal 7-9 September 2016.

Pilot Project Karet

•	 Pada tahun 2016 ini, Dit.P2E tidak melakukan kegiatan pengembangan produk 

karet namun pada tahun 2017 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan 

pengembangan desain produk karet bagi pelaku usaha di daerah Palembang, 

Sumatera Selatan.

•	 Selain itu, Ditjen PEN diharapkan dapat melakukan melakukan fasilitasi kegiatan 

pameran pada pelaku usaha/perusahaan yang mengolah produk berbahan baku 

karet alam lndonesia, baik melalui pameran dalam negeri maupun pameran luar 

negeri ataupun pameran-pameran yang difasilitasi oleh ATDAG dan ITPC. Oleh 

karena itu, Puspitra akan berkoordinasi secara langsung dengan Dit.P2C.

Ditjen PEN selaku focal point Indonesia untuk AKC akan menunggu surat rekomendasi 

yang dikeluarkan oleh Koordinator POKJA, yang selanjutnya segera akan disampaikan 

kepada Executive Board AKC.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KBRI Addis Ababa mohon kesediaan 

pusat untuk dapat mengkomunikasikan hal ini kepada KADIN. Secara informal, 

juga mendukung KADIN Indonesia Komite Afrika perihal permohonan dukungan 

penyelenggaraan acara penandatanganan MoU dan seminar bisnis dimaksud.

Rapat Pembahasan 
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Bab IV. PENUTUP

Selama bulan September 2016, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup 

kegiatan-kegiatan antara lain Partisipasi Direktorat Pengembangan Produk Ekspor 

pada Pelaksanaan Pilot project Beras, Garam, Kelapa, dan Karet, Rapat Pembahasan 

Perpanjangan Kontribusi Pemerintah RI pada ASEAN – Korea Centre (AKC), Aktivasi 

Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekspor dengan Investment Commission of 

Jordan Bersama Kedutaan Besar Yordania di Indonesia, Promosi Perdagangan Melalui 

Pameran Manafe di KADIN Makkah, Seminar Bisnis Dalam Rangka Promosi Trade 

Expo Indonesia (TEI) ke-31 di Addis Ababa, Partisipasi pada Pameran COTECA 2016, 

The 13th China – ASEAN Expo (CAEXPO) 2016, Partisipasi pada Pameran Texwood.

Dengan demikian, sepanjang bulan September 2016, selain beberapa aktivitas 

promosi, kegiatan Ditjen PEN banyak menunjukkan aktivitas persiapan, pembahasan 

dan pengembangan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan untuk bulan-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 

September 2016 ini masih menemui beberapa kendala yang diharapkan pada 

pelaksanaan kegiatan selanjutnya nanti dapat dilakukan berbagai perbaikan dan 

pembaharuan, sehingga semua kegiatan di tahun 2016 dan tahun yang akan datang 

dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah 

direncanakan dengan optimal.
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