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Total perdagangan Indonesia-Taiwan TW-1/2014 mencapai USD 2,69 milyar,
neraca perdagangan Indonesia surplus USD 683,62juta, naik 53,49 persen (yoy).
Kinerja Perdagangan
Aktivitas total perdagangan Indonesia – Taiwan bulan Maret 2014 mencapai USD 1.007,94
juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Februari 2014 yang mencapai USD
834,81 juta, naik 20,74 persen. Peningkatan terjadi sebagai akibat meningkatnya transaksi
perdagangan non migas sebesar 29,35 persen (mom). Secara kumulatif, total perdagangan
Indonesia-Taiwan triwulan-1/2014 mencapai USD 2,69 milyar, turun 15,67 persen dibanding
periode yang sama tahun sebelumnya. Sejumlah pameran dan ekshibisi yang telah dan akan
diikuti oleh KDEI dan sejumlah pengusaha diharapkan akan meningkatkan aktivitas
perdagangan kedua pihak.
Meningkatnya nilai total perdagangan Indonesia-Taiwan diikuti oleh surplus neraca
perdagangan Indonesia selama triwulan-1/2014. Secara kumulatif, selama triwulan-1/2014,
surplus perdagangan Indonesia mencapai USD 683,62 juta. Surplus tersebut meningkat
sebesar 53,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jika hubungan
perdagangan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia-Taiwan berjalan dengan kondusif
dan didukung oleh iklim bisnis yang saling menguntungkan, diperkirakan surplus
perdagangan Indonesia tahun 2014 optimis akan mendekati nilai USD 3 milyar. Surplus
perdagangan tersebut memang lebih banyak didukung oleh kontribusi dari komoditi migas,
sehingga apabila ekspor komoditi non-migas dapat juga semakin ditingkatkan, maka akan
semakin memacu surplus perdagangan guna menembus USD 3 milyar.
Nilai ekspor Indonesia ke Taiwan bulan Maret 2014 mencapai USD 624,66 juta, atau tumbuh
5,31 persen dibanding Februari 2014, dan naik 5,40% apabila dibanding Maret 2013 (yoy),
dengan ekspor non migas berkontribusi 62,39 persen. Meningkatnya ekspor Indonesia Maret
2014 didorong oleh peningkatan ekspor non migas yang lebih besar (18,48%) dibanding
ekspor migas yang turun 16,54% (mom). Sedangkan, nilai impor Indonesia dari Taiwan bulan
Maret 2014 naik 58,62 persen dibanding bulan Februari 2014, dengan impor komoditi non
migas memperkuat peningkatan dengan tumbuh sebesar46,50 persen.
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Jenis produk ekspor utama Indonesia ke Taiwan pada bulan Maret 2014 adalah batu bara
dan gas alam, dengan nilai ekspor masin-masing sebesar USD 198,36 juta dan USD 171,38
juta. Minyak (bukan mentah) meningkat lebih dari 500% dibanding bulan Februari 2014
dengan nilai USD 13,98 juta dan menjadi ekspor keempat terbesar Maret 2014. Hampir
semua komoditi menunjukkan peningkatan dibanding Februari 2014, sementara Emas dan
Nikel turun masing-masing 6,79% dan 35,48%. Sementara, minyak (bukan mentah), besi-baja,
produk tekstil menjadi tiga nilai impor terbesar Maret 2014 dengan nilai USD 37,57 juta, USD
15,25 juta, dan USD 15,00 juta. Seluruh komoditi 10-besar mengalami kenaikan nilai impor,
dengan kenaikan terbesar komoditi non migas antara lain dipicu oleh komponen mesin,
komponen kendaraan bermotor, dan produk tekstil.
Perkembangan Investasi dan Pariwisata Triwulan-I 2014
Realisasi investasi asal Taiwan ke Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 2009, namun
mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan nilai US$ 402.636,4 ribu. Adapun nilai
realisasi investasi asal Taiwan di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2014 adalah
sebesar US$ 46.361 ribu.
Berdasarkan lokasi, realisasi investasi asal Taiwan pada triwulan pertama tahun 2014 hampir
seluruhnya berada di Pulau Jawa dengan nilai terbesar pada Provinsi DKI Jakarta (US$
17.912,7 ribu) dan Jawa Barat (US$ 14.823,5 ribu).
Sedangkan berdasarkan sektor, sebagian besar realisasi investasi Taiwan di Indonesia adalah
pada sektor industri tekstil, diikuti oleh industri karet, barang dari karet dan plastik, serta
industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik.
Selama bulan Mei 2014, telah dilaksanakan pula beberapa kegiatan terkait investasi. Di
antara kegiatan tersebut adalah fasilitasi pertemuan Telkom Taiwan dengan Taiwan
Telematics Industry Association (TTIA).
Selama bulan Mei 2014, telah dilaksanakan pula sejumlah pertemuan bisnis dan forum
bilateral, antara lain Forum Bisnis Perdagangan dan Investasi, Cooking class bersama Rudy
Choiruddin di WTC Taipei, 19th Joint Economic Cooperation Conference antara KADIN
Indonesia dan Taiwan, fasilitasi Pertemuan Telkom Taiwan dengan Taiwan Telematics
Industry Association (TTIA), kunjungan kerja ke Kenda Tires dan San Wu Rubber di Changhua,
dan Indonesia Sales Mission in Taiwan.
Layanan “KDEI Mobile Service” di Tainan
“KDEI Mobile Service” bulan Mei dilaksanakan di Toko Indonesia “JAWA MERDEKA” di Yilan,
pada tanggal 25 Mei 2014. Pelayanan dokumen keimigrasian dilakukan dengan sosialisasi
kemudahan pengurusan dokumen keimigrasian terhadap WNI yang berada di Taiwan,
khususnya tenaga kerja Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan pula mekanisme
pendaftaran awal melalui mekanisme online, agar lebih mudah dalam proses awal
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pengurusan dokumen perjalanan.
Untuk layanan kekonsuleran (legalisasi dokumen kanselerai), sebanyak 150 (seratus lima
puluh) dokumen dapat terselesaikan. Pelayanan legalisasi dokumen tersebut meliputi
legalisasi terhadap perjanjian kerja antara majikan dan TKI, dan beberapa dokumen
perjanjian kerja sama penempatan antara agensi dan PPTKIS.
Disamping pelayanan KDEI Mobile Service, pihak KDEI-Taipei bekerjasama dengan Panitia
Pemilihan Luar Negeri (PPLN) juga melakukan diskusi dengan beberapa TKI yang berkunjung
ke toko tersebut, yang antara lain mencakup mekanisme pendaftaran pemilih dan sosialisasi
mekanisme dan tata cara mengikuti pemilihan presiden R.I. yang sedianya akan dilaksanakan
pada tanggal 6 Juli 2014 di Taiwan.
Layanan KDEI Mobile Service bulan Juni akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2014 di
Tamsui, sekaligus mengawali kegiatan “KDEI safari Ramadhan” yang direncanakan akan
dilaksanakan setiap minggunya di sejumlah wilayah di Taiwan.
Update Penanganan TKI
 TKI a.n. Suyatmi Ningsih
TKI memberikan keterangan di kantor polisi bahwa ybs melarikan diri ke stasiun bis
karena menerima informasi anak bungsunya yang berada di Indonesia telah tiba di
Taiwan.
Setelah bertemu dengan anaknya, kondisi TKI menjadi lebih tenang dan bersedia untuk
ditampung di Shelter KDEI. Wakil Kepala Shelter KDEI telah membawa TKI ke rumah sakit
Shu Li, untuk diberikan perawatan kesehatan TKI.
TKI menyampaikan bahwa ybs ingin kembali ke Indonesia. Pihak KDEI telah memfasilitasi
penyelesaian dengan terpenuhinya hak-hak TKI dan pemutusan kontrak kerja sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
TKI telah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada tanggal 7 Juni 2014 dengan didampingi
petugas KDEI, setelah sebelumnya TKI kembali panik dan gagal naik peswat yang telah
dijadwalkan pada tanggal 3 Juni 2014.
 TKI a.n Daryoto Sanmiarjo Muhanan
TKI a.n Daryoto Sanmiarto Muhanan menderita penyakit
masih dirawat di Tainan Municipal Hospital.

stroke, sejak 2 Februari 2014

Dokter menjelaskan bahwa kondisi Sdr. Daryoto sudah membaik dan mengalami
kemajuan yang cukup pesat. Skala koma (GCS) Sdr. Daryoto sudah meningkat menjadi 8
dibandingkan dua bulan lalu yang hanya berskala 4. Saat ini, Sdr. Daryoto telah dapat
bernafas sendiri tanpa bantuan tabung oksigen.
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Pada tanggal 4 juni 2014, KDEI Taipei telah melakukan mediasi dengan pihak agency.
Pihak agency menginformasikan bahwa istri Sdr. Daryoto direncanakan akan datang
kembali ke Taiwan pada tanggal 8 Juni 2014.
Pihak agency akan segera mengurus proses pemulangan Sdr. Daryoto ke Indonesia
secepatnya dan pemulangannya akan didampingi oleh pihak istri.
Proses pemulangan Sdr. Daryoto akan dibantu oleh rumah sakit Tungs’ Taichung
MetroHarbor dan biaya pemulangannya akan ditanggung oleh pihak agency, majikan,
dan pihak PPTKIS
 Pemberian penghargaan kepada ABK di Yilan
Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei memberikan piagam
penghargaan kepada kelompok “ABK Yilan Lamongo” yang telah mengoptimalkan
potensi tenaga kerja di Taiwan. Piagam penghargaan diberikan kepada “ABK Yilan
Lamongo” yang telah berprestasi menjadi Juara II “Dragon Boat Festival 2014” di Yilan.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di Taiwan, 6 Juli 2014
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden R.I. di Taiwan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli
2014, dengan metode pencoblosan via pos dan tempat pemungutan suara (TPS). Pada
pemilihan tahun 2014, hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden
R.I., yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo dan Jusuf
Kalla.
Sementara itu, sosialisasi akbar Pilpres 2014 di Taiwan akan diselenggarakan pada tanggal 8
Juni 2014 di Taichung, dan selanjutnya akan dilaksanakan setiap minggu di bulan Juni 2014.
Rencana Bulan Juni 2014
Dalam rangka meningkatkan kinerja KDEI di Taipei pada tahun 2014, sejumlah kegiatan yang
akan dilaksanakan pada bulan Juni 2014 adalah sebagai berikut:
1.

Indonesia Sales Mission in Tourism, Taipei-Taichung, 5-6 Juni 2014

2.

Pelatihan Cen Cu Nai Cha (Bubble Milk Tea) di Taipei, 8 Juni 2014

3.

24th Taipei Int’l Food Show, 25-28 Juni 2014

4.

Layanan “KDEI mobile service” di Tamsui, 29 Juni 2014

5.

Pelatihan Edukasi Keuangan oleh OJK bekerjasama dengan BNP2TKI dan KDEI Taipei di
Taipei, 29 Juni 2014
------------------------
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