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LAPORAN SOSIALISASI
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DI KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENDAHULUAN
1. Sosialisasi Pemanfaatan Akses Pasar oleh Pelaku Usaha diselenggarakan di
Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 2 Mei
2019, dan dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari pelaku usaha,
pemerintah daerah, eksportir, dan akademisi Kota Balikpapan.
2. Acara diawali dengan sambutan Sekretaris Ditjen PPI yang disampaikan oleh
Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan, Basaria Tiara Desika L. Gaol, dan
dilanjutkan dengan sambutan oleh sambutan Walikota Balikpapan yang
disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Sukaryanto
sekaligus membuka secara resmi acara Sosialisasi Pemanfaatan Akses Pasar
oleh Pelaku Usaha di Kota Balikpapan.
3. Nara sumber pada acara tersebut adalah:
-

Bona Kusuma, S.T., M.E., Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perdagangan
Barang ASEAN, Direktorat Perundingan ASEAN, Ditjen PPI, Kementerian
Perdagangan;

-

Ir. Fernanda Reza Muhammad, MM, Tenaga Ahli FTA Center Surabaya
Bidang Strategi Promosi dan Pemasaran.

PEMAPARAN
4. Pada sambutannya, Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan, Basaria Tiara Desika
L. Gaol yang mewakili Sekretaris Ditjen PPI, Kemendag, menyampaikan bahwa
tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk dapat memberikan
informasi yang bermanfaat terkait pemanfaatan akses pasar yang telah dibuka
oleh Pemerintah RI melalui berbagai perundingan perdagangan internasional,
khususnya kepada para pelaku usaha dan akademisi di wilayah Provinsi
Kalimatan Timur pada umumnya, dan Kota Balikpapan pada khususnya.
5. Di samping itu juga disampaikan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan telah
membuka Kantor Free Trade Agreement (FTA) Center di Jakarta dan pilot
project FTA Center di empat daerah yaitu: Medan, Bandung, Surabaya dan
Makassar. Di setiap kantor FTA Center memiliki 3 (tiga) orang tenaga ahli yang
memiliki keahlian di bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan
internasional, akses pembiayaan dan prosedur ekspor; serta strategi promosi
dan pemasaran. Para tenaga ahli tersebut bertugas untuk melakukan kegiatan
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jasa konsultasi dan jasa advokasi bagi para pelaku usaha khususnya Usaha
Kecil Menengah (UKM) untuk dapat bersaing di pasar global.
6. Diharapkan melalui penyelenggaraan sosialisasi ini dapat menjadi forum
kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memaksimalkan
pemanfaatan akses pasar yang telah dibuka oleh pemerintah melalui diplomasi
perdagangan.
7. Dalam sambutannya mewakili Walikota Balikpapan yang sekaligus membuka
secara resmi acara Sosialisasi Pemanfaatan Akses Pasar oleh Pelaku Usaha,
Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Bapak Sukaryanto,
menyampaikan bahwa Walikota Balikpapan selaku pimpinan tertinggi
menyambut baik kegiatan ini yang menyasar pelaku usaha dan UMKM agar
dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk dapat
memasuki pasar internasional.
8. Sukaryanto menyampaikan dalam upaya peningkatan pencapaian sasaran
pertumbuhan dalam upaya perluasan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan rakyat, khususnya pada sektor perdagangan, pemerintah akan
terus memperhatikan langkah-langkah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, seperti kerja sama pasar ekspor dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat, konektivitas antar stakeholder dalam meningkatkan kuantitas
ekspor, serta memperluas akses pasar internasional.
9. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku bisnis di Kota Balikpapan akan
semakin mengembangkan dan memperluas akses pasar yang dimiliki, terutama
akses untuk melakukan ekspor ke mancanegara. Kegiatan ini diadakan untuk
memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa ekspor bukanlah suatu
yang hal yang sulit karena telah ada akses yang telah dibuka oleh pemerintah
dan fasilitas serta kemudahan yang telah diberikan, seperti kemudahan dalam
mengurus dokumen ekspor maupun pembiayaan. Dengan demikian, omzet
usaha akan semakin meningkat, peneyerapan tenaga kerja bertambah, investasi
dan modal usaha bertambah, dan pada gilirannya akan meningkatkan
perekonomian daerah.
10. Paparan pertama dilakukan oleh Bapak Bona Kusuma, Kepala Subdirektorat
Fasilitasi Perdagangan Barang ASEAN, Direktorat Perundingan ASEAN, Ditjen
Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dengan
judul paparan “Pemanfaatan Akses Pasar oleh Pelaku Usaha atas Free Trade
Agreements (FTAs)” (bahan paparan terlampir).
11. Mengawali paparannya, Bapak Bona menjelaskan mengenai Free Trade
Agreement (FTA) secara umum, mulai dari definisi FTA, elemen utama FTA,
alasan negara-negara membentuk FTA, bentuk-bentuk FTA dan cakupannya,
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dasar hukum pembentukan FTA dalam hukum perdagangan internasional, dan
perkembangan FTA di dunia.
12. Paparan dilanjutkan dengan penjelasan tentang perkembangan FTA Indonesia.
Penyelesaian perundingan FTA Indonesia (baik dalam bentuk CEPA maupun
PTA) dengan negara mitra merupakan salah satu arahan utama Presiden RI
terkait kebijakan perdagangan Indonesia. Penyelesaian perjanjian perdagangan
internasional merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor nasional
melalui eliminasi tarif bea masuk, penghapusan hambatan non tarif, peningkatan
kerja sama ekonomi, dan perbaikan iklim investasi. Di samping melakukan FTA
dengan mitra-mitra dagang tradisional, Indonesia juga perlu melakukan
diversifikasi tujuan ekspor untuk dapat meredam dampak pelemahan ekonomi
global pada nilai ekspor.
13. Secara cakupan, FTA Indonesia dapat dibagi menjadi FTA bilateral dan FTA
regional. Klasifikasi lainnya adalah FTA yang telah dimiliki Indonesia, FTA dalam
proses dirundingkan, dan FTA dalam penjajakan. Di fora bilateral, Indonesia
telah memiliki perjanjian FTA dengan Jepang (IJEPA), Pakistan (IP-PTA), Chile
(IC-CEPA), EFTA (IE-CEPA), Australia (IA-CEPA), dan Palestina (MoU
Indonesia-Palestina). Sedangkan di fora regional, Indonesia tergabung dalam
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea
FTA, ASEAN-Japan CEP, ASEAN-India FTA, ASEAN-Australia-New Zealand
FTA, dan ASEAN-Hong Kong FTA. Indonesia juga tengah dalam proses
penyelesaian perundingan FTA bilateral dengan sejumlah negara di kawasan
Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan, dan penyelesaian perundingan MegaFTA regional dalam bentuk Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP).
14. Selanjutnya disampaikan tentang peluang dan pemanfaatan FTA. Beberapa
manfaat utama FTA di antaranya adalah terbukanya akses pasar barang dan
jasa di negara mitra melalui pemberian tarif preferensi yang dapat mengurangi
biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia, mengurangi
hambatan perdagangan non-tarif, tersedianya sumber bahan baku dan bahan
antara dengan harga yang lebih murah untuk kepentingan produksi, tersedianya
kerja sama ekonomi dan teknis antar para pihak sehingga mengembangkan
kapasitas dan kemampuan pelaku bisnis, dan terciptanya iklim usaha yang
semakin kondusif. Kisah sukses pemanfaatan FTA antara lain tercermin pada
peningkatan ekspor Indonesia ke Pakistan pasca implementasi IP-PTA pada
tahun 2013 dan peningkatan utilisasi SKA form IP-PTA dan IJEPA oleh pelaku
usaha setelah implementasi Perjanjian.
15. Narasumber menginformasikan sejumlah tautan internet yang dapat digunakan
oleh para pelaku usaha terkait pengembangan UMKM di ASEAN, penelusuran
tarif preferensi yang berlaku di negara-negara ASEAN, ASEAN Trade Repository
(ATR) yang merupakan portal informasi segala peraturan ekspor impor di
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ASEAN yang terhubung dengan National Trade Repository di 10 negara anggota
ASEAN, dan ASEAN Solutions for Investment, Services and Trade (ASSIST)
yang merupakan portal online ASEAN bersifat Business to Government (B to G)
dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
ASEAN terkait hambatan kebijakan non tarif (yang tidak sesuai dengan
perjanjian ATIGA) di bidang Perdagangan barang, jasa dan investasi.
16. Di akhir paparan, narasumber menyampaikan tentang sejumlah tantangan terkait
perundingan dan implementasi FTA dan langkah strategis ke depan bagi pelaku
usaha yang berminat melakukan ekspor, serta potensi dan perkembangan
perdagangan Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah telah memberikan sejumlah
fasilitas untuk mendorong peningkatan ekspor, terutama yang dilakukan oleh
UMKM, antara lain (1) pendirian FTA Center di 5 kota besar, (2) tersedianya
Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) sebagai
perwakilan perdagangan Indonesia di negara mitra, (3) fasilitas Membership
Service yang disediakan Ditjen PEN Kementerian Perdagangan, serta (4)
pameran perdagangan Indonesia (Trade Expo Indonesia) yang rutin
dilaksanakan setiap tahun.
17. Paparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Fernanda Reza Muhammad,
Tenaga Ahli FTA Center Surabaya Bidang Strategi dan Promosi Pemasaran
dengan materi berjudul “Strategi Peningkatan Potensi dan Peluang Ekspor
Tujuan Global” (bahan paparan terlampir).
18. Dalam paparannya, Bapak Fernanda membahas mengenai data perdagangan
terkait kinerja perdagangan Provinsi Kalimantan Timur. Nilai ekspor non migas
Provinsi Kalimantan Timur pada periode Januari–Oktober 2018 mencapai nilai
USD 12,51 miliar atau mengalami kenaikan 15,54% dari periode sebelumnya
(pangsa 9,37% secara nasional). Ekspor migas Januari–Oktober 2018 mencapai
USD 2,73 miliar, turun 22.19% dari periode sebelumnya. Secara kumulatif, nilai
ekspor Provinsi Kalimantan Timur periode Januari-Oktober 2018 mencapai USD
15,24 miliar atau naik 6,07% dibanding periode yang sama tahun 2017
19. Nilai impor Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Oktober 2018 mencapai USD
0,50 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 37,96% dibanding dengan impor
pada bulan September 2018, sementara bila dibandingkan pada bulan Oktober
2017 mengalami peningkatan sebesar 81,93%. Impor barang migas pada
Oktober 2018 mencapai USD 0,35 miliar, naik 46,51% dibanding September
2018, sementara impor barang non migas Oktober 2018 mencapai USD 0,15
miliar, naik sebesar 21,52% dibanding September 2018. Secara kumulatif nilai
impor Provinsi Kalimantan Timur periode Januari-Oktober 2018 mencapai USD
3,76 miliar atau naik sebesar 49,48% dibanding periode yang sama tahun 2017.
Dari seluruh impor periode Januari-Oktober 2018, impor barang migas mencapai
USD 2,67 miliar atau naik 42,90% dan barang non migas mencapai US$ 1,09
miliar atau naik sebesar 68,46%.
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20. Narasumber memetakan sejumlah potensi unggulan daerah Provinsi Kalimantan
Timur yang dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu:
 Produk Unggulan Asli Daerah
 Industri Pariwisata Eco Tourism
 Industri Pengolahan
 Industri Agro
 Industri Makanan Olahan dan Kemasan, dan
 Industri Kreatif
21. Sejumlah peluang lainnya yang dapat digali Pemerintah Daerah adalah:
 Potensi Produk Unggulan Daerah yang belum diolah
 Banyaknya peluang yang bisa diraih menggunakan promosi digital
 Peningkatan SDM dalam bidang produksi dan pemasaran
 Jumlah populasi yang meningkat dalam waktu dekat  membutuhkan sarana
dan prasarana pendukung yang mempunyai standar
 Pengusaha lokal harus lebih siap dalam menghadapi peluang yang tidak bisa
dihindari
 Pembangunan daerah yang pesat menjadi peluang investasi
22. Beberapa program yang dapat dicanangkan untuk peningkatan potensi yang ada
antara lain:
 Perlunya program Inkubator bagi IKM dan UKM pemula
 Perlu adanya Akselerator bagi UKM dan IKM yang sudah eksis dan sebagai
pelaku bisnis aktif
 Peningkatan melalui Pengembangan Kapasitas UKM dengan Coaching
Program sebagai speed up booster untuk bisa menjadi “The Next Level of
Entrepreneur”
 Kerjasama pihak swasta dan pemerintah perlu dijalin dengan komprehensif
23. Selanjutnya dilakukan pemutaran dua video berisi kisah sukses UMKM yang
saat ini telah berhasil menembus pasar ekspor melalui pendampingan FTA
Center Surabaya, yaitu untuk produk “Kop Giras” dan “Keripik Jengkol Oyoh”.
Dari pemutaran video tersebut, narasumber menyampaikan kembali tentang
pentingnya branding, desain, dan pengemasan produk untuk meningkatkan daya
tarik produk yang akan dipasarkan. Selain itu, juga diharapkan agar pelaku
usaha daerah dapat lebih aktif mengikuti pameran-pameran berskala
internasional untuk mengembangkan pasar produknya.
DISKUSI DAN TANYA JAWAB
24. Pada sesi diskusi dan tanya jawab beberapa peserta sosialisasi menanyakan
secara lebih mendalam terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh para
pembicara sebagai berikut:
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a. Didin Hamid (Pengusaha Kopi Hainan dan Kopi Angkringan)
Menyampaikan permintaan fasilitasi kepersetaan untuk mengikuti Trade Expo
Indonesia (TEI) pada tahun 2019, terutama kepada Dinas Perdagangan Kota
Balikpapan.
b. Woro Sumarsono (Pengusaha Peyek Kepiting “Kampung Timur”)
Kepiting merupakan salah satu produk unggulan Balikpapan dan olahan
peyek kepiting dapat menjadi ciri khas Kota Balikpapan. Bapak Woro telah
dua kali mengikuti pameran dan pernah mengikuti pelatihan ekspor. Setelah
mengikuti pameran, terdapat permintaan sample dari calon pembeli di luar
negeri. Produk peyek memiliki bobot yang ringan namun kemasannya besar,
sehingga terkena hitungan volume untuk proses pengiriman. Bagaimana cara
mensiasati mahalnya ongkos kirim ke luar negeri?
c. Yanti (anggota Koperasi Semayang)
Koperasi Senayang memiliki berbagai macam produk, mulai dari hasil
kerajinan sampai produk olahan makanan. Kendala yang dihadapi untuk
mengekspor barang adalah mahalnya biaya ekspedisi sehingga tersaingi oleh
produk dari negara lain, terutama dari Thailand. Melalui acara sosialisasi ini
mengharapkan bantuan fasilitasi pengiriman barang sekaligus retur barang.
d. Eeng (Perkumpulan Chef Profesional Indonesia)
Mengolah produk hasil pertanian berupa singkong menjadi berbagai macam
produk dan produk unggulannya adalah mie dari singkong. Apa saja yang
harus dipersiapkan agar produk tersebut menjadi produk yang siap ekspor?
e. Jamilah (Kelompok Ibu-Ibu Pengusaha Kuliner)
Memiliki produk olahan berupa kue dan makanan ringan berbahan baku ubi.
Berharap ada tindak lanjut dari acara sosialisasi ini sehingga para pelaku
usaha terutama UMKM dari Balikpapan dapat melakukan ekspor.
25. Terkait dengan beberapa pertanyaan tersebut, berikut tanggapan ringkas dari
para narasumber:
a. Menyarankan kepada Bapak Didin Hamid untuk dapat memberikan story di
balik produk kopi yang dijual untuk menambah nilai jual produk bagi
masyarakat. Narasumber memberi contoh salah satu kedai kopi di Bandung,
Jawa Barat, yang memberikan story manfaat baik meminum kopi bagi
kesehatan, atau bisa juga mengambil inspirasi dari film Filosofi Kopi yang
memberikan behind the story pembudidayaan dan pengolahan biji kopi hingga
menjadi minuman siap saji.
b. Produk olahan hasil laut dapat didaftarkan ke Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP). Setelah terdaftar di KKP biasanya pengusaha akan
mendapatkan bantuan alat/mesin yang menunjang proses pengolahan
produk. Persiapkan proposal kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP. Daftarkan juga di Kementerian
Perindustrian sebelum bulan Agustus 2019 dengan membawa kelengkapan
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faktur pembelian mesin agar mendapatkan penggantian investasi sebesar
20% (dua puluh persen) dari harga beli mesin tersebut. Narasumber juga
menyarankan agar produsen dapat membuat publikasi Company Profile yang
representatif dan disebarkan ke seluruh perwakilan perdagangan Indonesia
untuk menjaring pembeli mancanegara. Produsen dapat mengirimkan
proposal produk kepada Atase Perdagangan dan ITPC karena produk
makanan adalah salah satu tujuan peningkatan ekspor. Negara-negara di
kawasan Timur Tengah dapat menjadi tujuan utama karena peyek kepiting
telah memiliki sertifikasi halal.
c. Untuk produk-produk berbasis modified cassava flour (mocaf) sebaiknya
memiliki sertifikasi gluten free karena akan menambah nilai jual produk
tersebut dan memiliki segmentasi pasar tersendiri yang juga akan
meningkatkan daya saing produk di pasaran.
d. Produk olahan ubi yang belum memiliki sertifikasi halal maupun izin dari
Kementerian Kesehatan dan kemasannya belum mencapai standar ekspor
dapat diikutkan pada pameran Pangan Nusantara yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Pemerintah Daerah setempat.
e. Guna mensiasati mahalnya tarif ekspedisi ke luar negeri, pelaku usaha UMKM
dapat memanfaatkan layanan Pos Export yang disediakan oleh PT Pos
Indonesia di Kantor Pos terdekat. Layanan tersebut diperuntukkan khusus
bagi para UMKM yang tengah merintis ekspor ke luar negeri sehingga tarifnya
relatif lebih rendah dibandingkan dengan jasa ekspedisi barang milik swasta.
Untuk mendapatkan tarif khusus sebaiknya bertemu langsung dengan
marketingnya.
f. Selain mencari ekspedisi dengan tarif murah, pelaku usaha UMKM juga
diharapkan dapat memanfaatkan promosi secara digital melalui market place
(Tokopedeia atau Bukalapak) agar produk lebih dikenal luas sekaligus
memberikan keamanan transaksi bagi penjual dan pembeli. Para pengusaha
jangan terpaku pada hal-hal yang sudah umum. Kembangkan kreatifitas agar
menghasilkan produk yang unik.
KESIMPULAN
26. Guna mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang
disampaikan, kami melakukan penyebaran kuesioner kepada peserta sebelum
dan setelah sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kuesioner yang
telah diisi terlihat hasil untuk pra sosialisasi sebesar 62% dan meningkat menjadi
75% pasca sosialisasi.
27. Hasil evaluasi menunjukkan acara sosialisasi ini berhasil diselenggarakan. Hal
itu terbukti dari pemahaman peserta yang meningkat pasca sosialisasi (sesuai
hasil kuesioner). Peserta sosialisasi menilai materi yang disampaikan bermanfaat
dan menambah wawasan, serta seluruh narasumber telah menyampaikan materi
yang komprehensif. Untuk penyelenggaraannya peserta menganggap Panitia
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telah menyelenggarakan acara dengan baik, peserta puas dengan fasilitas,
sarana dan prasarana yang disediakan.
28. Para peserta sosialisasi juga mengharapkan agar ke depannya Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dapat lebih banyak lagi
mengadakan kegiatan sosialisasi sejenis agar masyarakat lebih tahu dan paham
peran Indonesia di sektor perdagangan internasional serta mampu
memanfaatkan peluang-peluang pasar yang ada dengan memanfaatkan kerja
sama perdagangan yang telah dilakukan oleh Indonesia terutama untuk
meningkatkan nilai ekspor Indonesia.
Balikpapan, Mei 2019
Sekretariat Ditjen PPI
Kementerian Perdagangan
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FOTO-FOTO KEGIATAN

Sambutan Sekretaris Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional yang
disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan

Pembukaan Sosialisasi Pemanfaatan Akses Pasar oleh Pelaku Usaha yang
dilakukan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
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Paparan narasumber dari Direktorat Jenderal PPI oleh Kepala Subdirektorat
Fasilitasi Perdagangan Barang ASEAN, Direktorat Perundingan ASEAN,
Bona Kusuma

Paparan narasumber dari Tenaga Ahli FTA Center Surabaya Bidang
Strategi dan Promosi Pemasaran, Fernanda Reza Muhammad
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Para peserta Sosialisasi Pemanfaatan Akses Pasar oleh Pelaku Usaha
di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Foto Bersama Narasumber, Moderator, dan para peserta Sosialisasi
Pemanfaatan Akses Pasar oleh Pelaku Usaha
di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
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