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RI-Rusia perkuat
hubungan dagang
JAKARTA: Pemerintah Indonesia dan Federasi
Rusia memperkuat hubungan bilateral di bidang
perdagangan, investasi, dan ekonomi menyusul
penandatanganan Dialog Bersama Indonesia dan
Federasi Rusia.
Kesepakatan itu dilakukan di sela-sela pertemuan
tahunan para Menteri Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Yokohama, Jepang, pekan lalu dan
disampikan oleh Kantor Kementerian Perdagangan
melalui siaran pers akhir pekan lalu,.
Dalam pertemuan kedua menteri itu, Menteri
Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri
Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia E.S. Nabiullina
membahas secara spesifik mengenai upaya peningkatan hubungan kedua negara a.l. bagaimana kedua
negara berkolaborasi guna meningkatkan kerja sama di
bidang perdagangan, investasi, dan ekonomi.
Termasuk ditandatanganinya joint dialogue kedua
negara yang berisi tentang kesepakatan peningkatan
kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan
ekonomi melalui beberapa langkah kebijakan.

Total perdagangan
IIndonesia-Rusia
n
(US$ juta)
2008
2009

1.700

774,9
2010*

883,5
*Januari- Juli
Sumber: Kementerian Perdagangan
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KUOTA
Electronic City beri award
JAKARTA: PT Electronic City Indonesia
menyerahkan penghargaan kepada tiga
produsen elektronik dalam rangka Electronic
City Award 2010 yang diselenggarakan di
gerai Electronic City SCBD tadi malam.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada brand melalui produsennya,
yang telah berhasil membangun brand yang
baik dan berpengaruh di masyarakat. Sekaligus telah mendukung keberhasilan Electronic City,” ungkap Roy Santoso, Managing
Director PT Electronic City Indonesia saat
ditemui sebelum acara Electronic City (EC)
Award 2010, hari ini.
Dalam penghargaan itu, Panasonic meraih
dua penghargaan yakni merek terbaik dan
best sale promotion Electronik City, LG mendapat penjualan terbaik dan Sony meraih
best display. (BISNIS/13)
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14 Waralaba lokal akan ekspansi
Atase perdagangan akan ditugasi mencari mitra
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Wali
(Waralaba dan Lisensi
Indonesia), Kadin
(Kamar Dagang
Indonesia) Pusat, dan
pemerintah mempersiapkan 14 waralaba
Indonesia untuk menembus pasar internasional.
Ke-14 waralaba itu adalah PT
Baba Rafi Indonesia (kebab Turki
Baba Rafi), Bakso Malang Kota
Cak Eko, Coffee Toffee, PT Panen
Raya Bersama (ayam tulang lunak Hayam Wuruk), Aqualis Fabricare, Moz5 Salon Muslimah,
Macsauto, Teh Saring, Gw Guyur
Pusat Cuci dan Salon Motor Professional, Apotek Malaka, QueMama, Jus Tebu Jojo Cup, Tirta
Ayu V Spa dan Mozaik Element.
Mereka terpilih dalam ajang
Award Export Franchise and
License, kemarin.
Namun, ke-14 waralaba tersebut disaring dari puluhan waralaba yang mendaftar ke ajang itu
sejak Februari 2010. Penyaring di-

lakukan untuk mendapatma dengan jumlah pewa14 Waralaba finalis
kan standar yang sama baralaba yang dipilih lebih
gi pewaralaba yang akan
banyak dari tahun ini. "
Nama
Negara
Tahun
ekspansi.
Tentu lebih sukses dari
“Supaya gap antara satu
saat ini setelah ada jaminAqualis
- Kuala Lumpur
2011
dan lainnya tidak terlalu
an bantuan fasilitasi dari
-Singapura
2012
jauh,” jelas Amir Karamoy,
Kementerian PerdagangHayam Wuruk
Kuala Lumpur
2011
Ketua Komite Tetap Waraan," tegas Amir.
Baba Rafi
Filipina
2011
Mos5 Salon Muslimah
Malaysia
2011
laba Kadin Pusat usai konBrunei Darussalam
011
ferensi pers pembukaan
Mencari mitra
Apotek Malaka
Malaysia
2011
Franchise and License InSementara itu, Dirjen
Quemama
Malaysia
2011
donesia Expo ke-8 di JaPer
dagangan Dalam NegeTirta Ayu V Spa
Malaysia
2011
karta Convention Center,
ri Kementerian PerdagangTeh Saring
Singapura
2011
kemarin.
an Subagyo menyatakan
Hong Kong
2011
Amir menjelaskan sebepihak Kemendag akan
Macsauto
Malaysia
2011
Mozaik Indonesia
belum menentukan
2011
lum melakukan ekspansi,
memfasilitasi ke-14 waraGwGuyur
Malaysia
2013
14 waralaba tersebut akan
laba tersebut untuk melaBakso Cak Eko
Filipina
2011
mendapatkan pelatihan
kukan ekspor.
Coffee Toffee
Malaysia 2011-2012
dari Kementerian Perda"Fasilitasi yang akan
Jojo Cup
Singapura
2011
gangan. Selanjutnya, ke-14
kita berikan berupa pelapelaku bisnis itu diberikan
tihan, pembinaan, serta
Sumber: diolah
ruang gratis dalam Franbantuan mencari mitra
chise and License Indonemelalui atase perdagangan
sia Expo ke-8 di Jakarta Conven- garanya, terutama jenis makanan kita di luar negeri," tuturnya usai
tion Center 12-14 November dan spa.
membuka Franchise and License
“Namun, selama ini, waralaba Indonesia Expo ke-8 di Jakarta
2010. Selain itu, para waralaba
terpilih akan diberikan ruang gra- dari Indonesia sering gegabah Convention Center, kemarin.
tis dalam beberapa pameran di dan sok jago, sehingga baru buka
Pelatihan ekspor yang akan
sebentar sudah KO [knock out]. dilakukan di Pusat Pelatihan
luar negeri.
Waralaba Indonesia sangat ber- Mereka harus dibimbing, karena Ekspor Indonesia (PPEI) tersebut
potensi untuk diekspor ke luar sebenarnya prospektif," tutur dianggap sangat penting karena
negeri. Banyak investor asing Amir.
hingga saat ini jumlah pewarayang berminat mengembangkan
Dia optimistis tahun depan da- laba yang mampu mengekspor
waralaba asal Indonesia di ne- pat mengadakan ajang yang sa- sangat minim. “Itu pun hanya di

sekitar Asean,” lanjut Subagyo.
Levita Supit, Ketua Umum Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) menjelaskan waralaba adalah
bisnis yang sangat potensial. Periode Januari—Oktober 2010 omzet waralaba telah mencapai
Rp100 triliun. Hal tersebut menunjukkan peningkatan 20% jika
dibandingkan dengan tahun lalu.
“Padahal, awalnya, Rp100 triliun
itu adalah target 2010,” tuturnya.
Levita melanjutkan saat ini bisnis waralaba di Tanah Air masih
dirajai oleh pebisnis lokal. Pemain
asing di bisnis waralaba kurang
lebih hanya 28% dari sekitar
2.000 bisnis waralaba yang ada.
Sementara itu, sebagian besar
pengusaha yang mendapatkan
kesempatan untuk ekspansi
mengakui saat ini target utama
masih ke Malaysia, Singapura
dan Brunei Darussalam.
Sebagai permulaan, selain berkesempatan mendapatkan booth
gratis dalam Franchise and License Indonesia Expo ke-8 di Jakarta
Convention Center, dua pewaralaba, antara lain Macsauto dan
Aqualis, akan menjajaki pasar di
Hong Kong dengan fasilitas booth
gratis [dari Kemendag]. (13)
(redaksi@bisnis.co.id)

Usulan revisi Permendag No.56/2008 meluas
OLEH MARIA Y. BENYAMIN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Menjelang berakhirnya
Permendag
No.56/MDAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
pada akhir tahun ini, sejumlah
masukan dari berbagai asosiasi
sebagai bahan revisi makin meluas.
Sedikitnya terdapat tiga usulan
dari asosiasi yakni jumlah pelabuhan sebagai pintu masuk impor produk tertentu, perluasan
cakupan pos tarif atau nomor HS,
dan pembatasan angka pengenal

importir umum (API-U).
Plt Dirjen Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan
Deddy Saleh mengatakan pihaknya sudah mengundang asosiasi
untuk diminta tanggapan dan
berbagai masukan, termasuk eveluasi atas implementasi kebijakan tersebut.
“Pada prinsipnya asosiasi tetap
minta dipertahankan dengan sejumlah usulan baru sebagai revisi
di permendag baru. Kami akan
bahas ini di tingkat interdep,“ kata Deddy, kemarin.
Deddy menjelaskan untuk pelabuhan sebagai pintu masuk,

ada usulan dari asosiasi yang tetap menginginkan pembatasan
pelabuhan. Namun, di sisi lain
ada usulan dari daerah lain untuk
membuka pelabuhan di daerahnya masing-masing sebagai pintu
masuk impor produk tertentu.
“Seperti Pelabuhan Tarakan
dan ada beberapa pelabuhan lainnya yang minta dibuka juga sebagai pintu masuk. Tapi untuk
usulan itu, kita lihat sepertinya
agak sulit memperluas pelabuhan yang diatur,” jelasnya.
Adapun terkait dengan perluasan cakupan nomor HS, Deddy
menjelaskan sebagian pihak

mengusulkan perluasan nomor
HS dari HS yang sudah ada saat
ini dan ada yang mengusulkan
penambahan cakupan HS dari
yang telah diatur saat ini.
Usulan lainnya yakni pembatasan API-U. Menurut Deddy, hal
tersebut sangat sulit dilakukan
pasalnya API-U boleh melakukan
kegiatan importasi berbagai macam produk. “Dengan dibatasi,
maka nanti API-U hanya akan
mengimpor satu produk saja. Itu
yang sulit untuk dipenuhi.”
Terhadap sejumlah usulan
yang masuk, Deddy mengatakan
pihaknya akan mengkaji dampak

dari setiap usulan itu, sehingga
tetap sejalan dengan tujuan melindungi pasar dalam negeri, namun tidak terlalu memperketat
bahkan menimbulkan kesan
yang mengarah pada pembatasan
produk impor yang akan masuk.
Pada perkembangan lain, impor lima produk tertentu yang diatur berdasarkan Permendag
No.56/2008 mengalami lonjakan
nilai impor yang cukup signifikan sebesar 56% selama JanuariOktober 2010 dibandingkan dengan periode yang sama tahun
lalu dari US$2,162 miliar menjadi
US$3,365 miliar.

