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Kata Pengantar
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmatNya sehingga KJRI Frankfurt
dapat melaksanakan program kinerja yang telah direncanakan dengan lancar dan tanpa hambatan yang
berarti. KJRI Frankfurt menyusun Laporan Kinerja Perwakilan RI untuk tahun anggaran 2016 ini sebagai
wujud pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta sebagai
penjabaran dari pelaksanaan kinerja KJRI Frankfurt sepanjang tahun 2016.
KJRI Frankfurt sebagai salah satu institusi pemerintah mempunyai peranan strategis dalam
pelaksanaan kebijakan politik luar negeri di wilayah kerja, terutama dalam upaya mewujudkan
kepentingan nasional melalui peningkatan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Jerman bagian
Selatan-Barat, peningkatan hubungan perdagangan, investasi dan parawisata, serta melalui pembinaan
dan perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia.
Dalam mengemban peran strategis tersebut, KJRI Frankfurt senantiasa mensinergikan arah dan
kebijakan, strategi yang dirumuskan untuk mendukung tujuan, sasaran, misi dan visi yang ditetapkan oleh
Kementerian Luar Negeri untuk mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2015-2019.
Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh mitra kerja KJRI Frankfurt di pusat dan
di wilayah kerja, termasuk kepada diaspora Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt, yang telah
memberikan dukungan dalam pelaksanaan misi KJRI Frankfurt. Penghargaan yang sama juga diberikan
kepada seluruh jajaran KJRI Frankfurt yang telah bekerja keras mewujudkan capaian kinerja pada tahun
2016 ini. Semoga kinerja KJRI Frankfurt tahun 2016 ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh
pemangku kepentingan.
Frankfurt am Main, 26 Januari 2017

Wahyu Hersetiati
Konsul Jenderal RI
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Ringkasan Eksekutif
Sebagai Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, Program Kerja KJRI Frankfurt telah dirancang
untuk mendukung pencapaian Kinerja Kementerian Luar Negeri RI serta Nawa Cita Presiden RI, khususnya
dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas dan
daya saing rakyat Indonesia, memastikan kehadiran negara dalam melindungi dan memberikan rasa aman
kepada seluruh WNI, serta memperteguh kebhinnekaan Indonesia. Pada tahun 2016, KJRI Frankfurt telah
menetapkan tujuh sasaran strategis yang masing-masing ditujukan untuk pencapaian tujuan nasional
serta visi dan misi pemerintah pusat.
KJRI Frankfurt, sebagai mata dan telinga Pemerintah RI di wilayah kerjanya, senantiasa berupaya
menyampaikan informasi, kajian, serta rekomendasi yang diharapkan dapat membantu para pemangku
kepentingan di Indonesia dalam mengambil kebijakan. Pada tahun 2016 ini, KJRI Frankfurt menyampaikan
beberapa kajian dan rekomendasi, antara lain mengenai tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke Jerman
untuk mengembangkan kerjasama pendidikan vokasi dengan Jerman dan memanfaatkan teknologi dan
minat Jerman untuk pengembangan sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dari sejumlah
rekomendasi KJRI tersebut terdapat 62,5% dari rekomendasi KJRI Frankfurt yang di mendapatkan
tanggapan.
Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, pada tahun 2016 KJRI Frankfurt
menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain: Promosi Pariwisata Indonesia seperti Sales Mission
Bali and Beyond serta partisipasi KJRI dalam sejumlah pameran bertema Pariwisata. Selain itu, KJRI juga
menyelenggarakan dua kali forum Bisnis dengan tema Investasi di Indonesia dan memfasilitasi delegasi
misi dagang dan peserta pameran-pameran di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Hasil dari kegiatan-kegiatan
tersebut dapat terlihat dengan peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata dari wilayah kerja KJRI
yang mencapai 25,28% dibandingkan dengan nilai sektor tersebut pada tahun 2015.
Di sisi Soft Power Diplomacy yang pada intinya memperjuangkan citra Indonesia sebagai salah
satu Intangible Asset Negara, KJRI Frankfurt mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berupa
pembinaan dan promosi budaya serta diskusi tematik yang dimotori oleh diaspora RI. KJRI Frankfurt
mencatat bahwa 75% responden dari survey yang dibuat oleh memandang Indonesia dengan positif.
Namun perlu dicatat pula, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2015.
Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI sebagai salah satu prioritas Pemerintah RI khususnya
Perwakilan RI di luar negeri, juga menjadi perhatian KJRI Frankfurt. Sepanjang tahun 2016, KJRI Frankfurt
mengadakan 7 kali warung Konsuler, yang tujuannya adalah mendekatkan dan mempermudah WNI untuk
mendapatkan pelayanan kekonsuleran. Berkaitan dengan perlindungan WNI, KJRI Frankfurt dapat
menyelesaikan 88,89% kasus-kasus dan permasalahan WNI yang dilaporkan di tahun 2016. Sementara
itu, tingkat kepuasan atas layanan publik KJRI sebesar 93,5%.
Dari sisi akuntabilitas kinerja, laporan kinerja KJRI Frankfurt tahun 2015 berhasil naik dari C
menjadi B dengan realisasi anggaran sebesar 86,25%. untuk tahun 2016 ini, KJRI bertekad mendapatkan
nilai BB. Untuk itu, KJRI Frankfurt telah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi perencanaan dan
pelaksanaan kinerja termasuk pengadministrasiannya.
Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis KJRI Frankfurt (setelah disesuaikan dengan batas
maksimal klaim capaian 120%) adalah sebesar 103,79% dengan Peran perwakilan mencapai indeks 103,38
dan Peningkatan Kegiatan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional mencapai indeks 105,25.
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Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja berisikan
penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang dilaksanakan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari serangkaian Dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendasari dan memagari penggunaan APBN di KJRI
Frankfurt.
Sebagai bagian dari instansi Pemerintah yang pendanaan kegiatannnya bersumber dari APBN,
KJRI Frankfurt wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan serta ketentuan yang berlaku. Laporan Kinerja ini
memuat informasi yang berisi capaian, evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja untuk setiap
sasaran strategis atau hasil program/kegiatan serta langkah-langkah perbaikan ke depan.
Laporan ini disusun berdasarkan Pedoman yang tercantum pada berita no. B11773/KEMLU/151215 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan RI Tahun 2015 yang
menyesuaikan dengan Peraturan Presiden RI no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
no. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2004, KJRI
Frankfurt mempunyai tugas pokok melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan
nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja yang meliputi 6 negara bagian di bagian Selatan-Barat Republik Federal Jerman
(RFJ), yaitu Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz dan Saarland,
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KJRI Frankfurt menyelenggarakan
fungsi:
• Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah
kerja dalam wilayah Negara Penerima;
• Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum
Indonesia di wilayah Negara Penerima
• Pelayanan Keimigrasian, Kekonsuleran dan Keprotokolan;
• Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu
pengetahuan;
• Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam
wilayah Negara Penerima;
• Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan,
komunikasi dan persandian;
• Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.
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C. Struktur Organisasi

Konsul Jenderal
HoC

Fungsi
Ekonomi

Fungsi Penerangan
dan Sosial-Budaya

Fungsi
Konsuler

Fungsi
Protokol

BPKRT

Formasi Home Staff KJRI Frankfurt terisi penuh pada akhir tahun 2016 dengan susunan Pejabat
sebagai berikut:
Wahyu Hersetiati Konsul Jenderal RI di Frankfurt
Rainer Louhanapessy Konsul (Minister Counsellor) Penerangan dan Sosial-Budaya
A. Ibnu Prispermana W. Konsul (Minister Counsellor) Ekonomi
Dian Kusumaningsih Konsul (Counsellor) Konsuler
Arya Widyatmoko Konsul (Sekretaris I) Ekonomi merangkap Kepala Kanselerai (HoC)
Joneri Alimin Konsul (Sekretaris I) Protokol
Malvino Aprialdy Mazni Konsul (Sekretaris II) Penerangan dan Sosial-Budaya
Muhammad Tiefryan Fahlensyah Konsul Muda (Sekretaris III) Protokol merangkap MKP
Nurul Imtihannia Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap Home Staff, KJRI Frankfurt juga
memiliki formasi 17 orang Pegawai Setempat yang terisi sebanyak 16 formasi sejak bulan Juni 2016.

D. Aspek Strategis Organisasi
SK Konjen RI Frankfurt no. 12B/SK-ADM/IX/2015 tentang Rencana Strategis (2015-2019) KJRI
Frankfurt, telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategis KJRI Frankfurt sebagai berikut:
VISI

“Menjadi Ujung Tombak
Diplomasi Indonesia Sebagai
Negara Maritim Di Wilayah
Kerja Dalam Peningkatan
Hubungan Ekososbud yang
Bermartabat dan Bermanfaat
untuk Kepentingan Rakyat”

MISI

TUJUAN STRATEGIS

MISI 1: Memperkuat peran Perwakilan RI
dalam memajukan kepentingan nasional di
Wilayah Kerja

Peran Perwakilan RI yang
Berpengaruh

MISI 2: Meningkatkan kapasitas
Perwakilan RI yang mumpuni dalam
membangun dan mengembangkan
hubungan Ekososbud berdasarkan prinsip
saling menguntungkan dan kesetaraan di
wilayah kerja.

Nilai manfaat ekonomi,
keuangan, dan
pembangunan yang
optimal melalui upaya
diplomasi Perwakilan RI

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Strategis di atas, KJRI Frankfurt menetapkan sejumlah sasaran
strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:
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SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1. Meningkatnya peran KJRI
Frankfurt dalam
mendukung pengembangan
infrastruktur poros maritim
Indonesia.

Persentase rekomendasi
hasil kajian komprehensif
KJRI Frankfurt yang
ditindaklanjuti
stakeholders.

60%

68%

72%

80%

95%

2. Peningkatan peran KJRI
Frankfurt dalam
menciptakan nilai manfaat
ekonomi, dan
pembangunan bagi
kesejahteraan rakyat
Indonesia.

Persentase peningkatan
Trade, Tourism and
Investment (TTI)

4,1%

4,5%

4,8%

5,3%

5,7%

3. Menguatnya peran soft
power diplomacy yang
dilakukan oleh KJRI
Frankfurt

Persentase publik di
wilayah kerja yang
berpandangan positif
terhadap Indonesia.

70%

73%

75%

77%

80%

4. Meningkatnya pelayanan
dan perlindungan WNI/BHI
serta pemberdayaan
diaspora di wilayah kerja.

Persentase permasalahan
WNI dan BHI di wilayah
kerja KJRI Frankfurt yang
diselesaikan.

80%

82%

85%

87%

90%

Persentase responden
atau pengguna jasa yang
menyatakan puas atas
pelayanan kekonsuleran.

80%

82%

85%

87%

90%

Nilai hasil evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Perwakilan yang dilakukan
Itjen dan BPO

B

B

BB

A

A

Persentase realisasi
anggaran (SP2D) terhadap
alokasi DIPA Perwakilan

96%

96,4%

97,2%

97,8%

98,4%

5. Meningkatnya penerapan
manajemen kinerja dan
anggaran yang akuntabel

E. IsuIsu-Isu Strategis
KJRI Frankfurt merupakan salah satu perwakilan RI di Jerman, dengan wilayah kerja yang meliputi
6 negara bagian di bagian Selatan-Barat Republik Federal Jerman (RFJ), yaitu Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz dan Saarland. Total wilayah kerja KJRI Frankfurt
meliputi 51% dari luas wilayah Republik Federal Jerman dengan jumlah penduduk mencapai 64% dari total
penduduk Jerman.
Di bidang ekonomi, wilayah kerja KJRI Frankfurt memiliki peranan strategis bagi RFJ. Keenam
negara bagian ini merupakan pusat industri, perdagangan, jasa, perbankan/finansial, riset dan
pengembangan teknologi tinggi, pendidikan dan kebudayaan Republik Federal Jerman. Negara-negara
bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt, khususnya NordRhein Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen dan
Bayern memiliki tingkat kinerja perekonomian tinggi dan menjadi motor penggerak pertumbuhan
ekonomi Republik Federal Jerman. Hal ini dapat terlihat dari PDB per kapita dari masing-masing negara
bagian jika dibandingkan dengan PDB per kapita seluruh Jerman.
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Negara Bagian

Ibukota

Luas Wilayah

Jumlah
Penduduk

PDB per
kapita

Baden-Württemberg

Stuttgart

35.676,74 km²

10.486.660

42.745,- €

Bayern

München

70.550,19 km²

12.397.614

43.092,- €

Hessen

Wiesbaden

21.114,93 km²

5.971.816

43.073,- €

Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf

34.110,26 km²

17.538.251

36.509,- €

Mainz

19.854,21 km²

3.989.808

32.814,- €

Saarland

Saarbrücken

2.568,69 km²

999.623

35.409,- €

Jerman

Berlin

357.340,08 km²

80.209.997

37.099,- €

Rheinland-Pfalz

Data Statistisches Bundesamt, diakses 12 Januari 2017

Badan Pusat Statistik mencatat wisatawan asal Jerman setiap tahunnya berkisar 1,96% dari total
wisatawan mancanegara atau sekitar 200 ribu orang. Jumlah ini masih tergolong sedikit jika dibandingkan
dengan jumlah wisatawan asal AS dan Inggris yang setiap tahunnya masing-masing bisa mencapai 250 ribu
orang.

9,64%

9,42%

9,07%
7,19%
8,43%

6,10%
6,34%
5,16%
2012

2013

2014

2015

Pertumbuhan Wisatawan Asal Jerman
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara
Data diolah dari Kemenpar RI, diakses 13 Januari 2017

Dalam Statistik Kunjungan Wisatawan
Mancanegara Tahun 2015, BPS mencatat jumlah
wisatawan asal Jerman sebanyak 201.202 orang.
Jumlah ini lebih besar dari tahun 2014 yang hanya
sebanyak 184.463 orang1. Selain itu, BPS juga
mencatat rata-rata lama tinggal wisatawan asal
Jerman adalah 15,06 hari, yang lebih lama dari
tahun 2014 yang hanya 12,47 hari2. Jika dihitung
dengan rata-rata pengeluaran harian wisatawan
asal Jerman pada tahun 2015 yang sebesar USD
104.673, maka dapat diperkirakan total penerimaan
dari wisatawan asal Jerman pada tahun 2015

adalah sekitar USD 316 Juta.
Selain itu, data Kemenpar RI juga menunjukkan pertumbuhan jumlah wisatawan asal Jerman
hampir selalu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wisatawan mancanegara secara keseluruhan.
Dari angka-angka tersebut, dapat dilihat bahwa potensi wisatawan mancanegara dan potensi
1

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1394
https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-2015--.pdf
3
https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-2015--.pdf
2
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penerimaan dari wisatawan asal Jerman cukup tinggi. Jika potensi ini dapat direalisasikan setiap tahunnya
akan mendorong perkembangan sektor pariwisata Indonesia dalam konteks perekonomian.
Ekpor-Impor RI dengan Wilayah Kerja KJRI Frankfurt (Ribu Euro)
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00

4.265.256,00
4.001.661,00

3.826.102,00

3.777.333,00

3.962.072,00

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2011

2012

Ekspor RFJ ke Indonesia 2011-2015

2013

2014

Impor RFJ dari Indonesia 2011-2015

2015
Total Trade 2011-2015

Data diolah dari Statistisches Bundesamt, diakses 12 Januari 2017

Di sektor Perdagangan, nilai perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara bagian di
wilayah kerja KJRI cukup stabil. Sempat mencapai 4,3 juta euro pada tahun 2012 kemudian mengalami
penurunan sekitar 6% pada tahun 2013 menjadi 4 juta euro. Namun pada tahun 2013 tersebut Volume
perdagangan RI naik 33% Statistisches Bundesamt (DESTATIS) mencatat nilai Impor Jerman dari Indonesia
tahun 2011-2015 berkisar antar 3,5 s.d. 4,2 juta Euro per tahun.
Melihat banyaknya pameran-pameran dagang besar berskala internasional (Messe) untuk
berbagai produk yang diselenggarakan secara reguler di kota kota besar di wilayah kerja KJRI Frankfurt,
potensi untuk memperbesar nilai dan volume perdagangan antara Indonesia dengan Jerman masih cukup
besar. Tercatat setidaknya terdapat satu event pameran dagang internasional setiap bulan di berbagai kota
di wilayah kerja, antara lain Biofach (produk organik), Ambiente (furniture dan lifestyle), Frankfurt Motor
Show, Frankfurt Book Fair, Interzoo, IMM Köln, Medica, Automekanika, SPOGA, dan ANUGA yang
diselenggarakan setiap tahun.
Total Perdagangan RI dengan Wilayah Kerja KJRI Frankfurt 2011-2015 (ribu Euro)
€4.500.000
€4.000.000
€3.500.000
€3.000.000
€2.500.000
€2.000.000
€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€2011
Baden-Württemberg

2012
Bayern

Hessen

2013
Nordrhein-Westfalen

2014
Rheinland-Pfalz

2015
Saarland

Data diolah dari Statistisches Bundesamt, diakses 12 Januari 2017
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Dalam bidang investasi, Sejak tahun 2011
Nilai Investasi Jerman di Indonesia
jumlah proyek yang dibiayai Foreign Direct
2011-2015
Investment Jerman ke Indonesia menunjukan trend
$158
peningkatan yang cukup besar. Namun dari sisi nilai
Investasi menunjukkan stagnasi. Potensi untuk
meningkatkan FDI dari Jerman masih cukup tinggi.
$76
$57
$53
$50
Mengingat saat ini tercatat lebih dari 100
perusahaan besar Jerman yang telah menanamkan
63
71
105
114
169
modal ke Indonesia berbagai sektor, antara lain
2011
2012
2013
2014
2015
industri kimia, pharmaceuticals, otomotif, mesin,
dan jasa keuangan, seperti Adidas AG, Daimler,
Jumlah Proyek
Nilai (Juta USD)
Siemens AG, Bayer Pharma AG, Evonik AG,
Data diolah dari BKPM RI, diakses 13 Januari 2017
Thyssenkrupp GmbH, Schott AG, Allianz, Merck, dan
Heidelberg Cement AG. Dalam hal ini, KJRI Frankfurt memiliki peran penting untuk menjaring minat
perusahaan Jerman yang berada di pusat-pusat industri berteknologi tinggi yang berada di wilayah kerja
untuk berinvestasi ke Indonesia, dalam sektor-sektor yang diprioritaskan.
Kota Frankfurt merupakan pusat industri perbankan dan jasa keuangan Jerman dan Eropa.
Berbagai institusi keuangan dan perbankan Jerman memilih Frankfurt sebagai lokasi Kantor Pusatnya,
seperti Commerzbank dan Deutsche Bank yang berlokasi di pusat kota Frankfurt. Bank Sentral Eropa (ECB)
juga memilih Frankfurt sebagai lokasi Kantor Pusatnya. Dari sisi Pemerintah Federal Jerman, Otoritas
Moneter Jerman -Bank Sentral Jerman (Bundesbank)- serta bank penjamin pembangunan dan kerja sama
teknik pemerintah Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), berbasis di Frankfurt. Di samping itu
juga terdapat lembaga otoritas pengatur dan pasar saham Jerman (Deutsche Börse) yang termasuk 10
besar Bursa Saham Dunia dengan Market Capitalization terbesar, dan lembaga yang mengelola kerja sama
teknik Jerman (GIZ), serta lebih dari 300 lembaga perbankan besar Eropa yang membuka kantor
perwakilan di Frankfurt sebagai basis operasional di Eropa.
Luasnya wilayah kerja juga membuat KJRI Frankfurt memiliki jumlah WNI tercatat terbesar ketiga
di Eropa, yaitu sebanyak 12.203 orang (2015). Berdasarkan data yang dimiliki KJRI, sejat tahun 2013,
jumlah WNI di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang Lapor diri setiap tahunnya sebesar 800 orang, sementara
yang melaporkan diri kembali ke Indonesia hanya sekitar 100-150 orang.
Sebagian besar WNI di sini berprofesi
sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga, dan
12.203
karyawan/profesional. Besarnya jumlah serta
11.160
sebaran konsentrasi WNI di wilayah kerja
10.051
9.235
merupakan salah satu tantangan dalam
8.584
7.981
melaksanakan misi KJRI Frankfurt, khususnya upaya
pelayanan serta perlindungan WNI. Permasalahan
WNI yang umumnya dihadapi KJRI Frankfurt adalah
2010
2011
2012
2013
2014
2015
isu hubungan/sengketa keluarga, dan masalah
perdata, seperti wanprestasi kontrak antara satu
Data Konsuler KJRI Frankfurt 2010-2015
pihak terhadap pihak lain. Namun terdapat juga satu
dua kasus pidana dimana WNI menjadi pelaku. KJRI juga menghadapi beberapa kasus WNI yang menjadi
BMI informal, seperti kasus BMI yang mengikuti majikannya bekerja ke Jerman.
Perkembangan Jumlah WNI di Wilayah
Kerja KJRI Frankfurt
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Masyarakat Jerman memandang dirinya sebagai
masyarakat dan negara yang sangat mengutamakan
Lainnya;
Pensiunan;
0,94%
Pluralisme dan anti diskriminasi. Karena itu, setiap tahun
0,13%
dan hampir di setiap kota selalu terdapat kegiatanIbu Rumah
Pekerja
kegiatan seni budaya yang diadakan oleh Pemerintah. Jika
Tangga;
Sosial;
23,17%
dikombinasikan dengan jumlah WNI yang cukup besar
0,13%
serta tersebar di wilayah kerja KJRI Frankfurt, hal ini
Profesional/
merupakan peluang bagi upaya meningkatkan citra
Pegawai; 9,07%
Pelajar/Mahasiswa
Indonesia dan lebih memperkenalkan Indonesia kepada
; 66,38%
Wiraswasta;
masyarakat Jerman. Beberapa kegiatan besar sebagai
0,18%
ajang promosi seni dan budaya antara lain Parade der
Data Konsuler KJRI Frankfurt 2016
Kulturen di kota Frankfurt, Festival Museumsuferfest di
Frankfurt, Festival Internationales Begegnungsfest di Bonn, Festival Musim Semi di kota Mainz dan
penyelenggaraan Indonesischer Abend bekerja sama dengan diaspora Indonesia di berbagai kota di
wilayah kerja. Disamping itu, kerja sama bidang sosial budaya yang terus didorong adalah antara kerja
sama antara lembaga pendidikan tinggi (universitas), dan berbagai pusat riset, pelatihan ilmu
pengetahuan, serta LSM di Indonesia dengan di wilayah akreditasi. Dalam pengembangan kerja sama di
bidang sosial budaya, KJRI senantiasa memanfaatkan keberadaan Diaspora Indonesia yang tersebar di
berbagai kota.
WNI di Wilayah Kerja KJRI Frankfurt

Salah satu keunikan KJRI Frankfurt bila dibandingkan dengan sebagian besar Perwakilan RI lainnya
adalah keberadaan Bandara Internasional Frankfurt (Fraport). Fraport merupakan Bandara tersibuk
keempat di Eropa4 membuat KJRI Frankfurt
Jumlah Delegasi yang dilayani 2011-2015
berada di salah satu pusat penerbangan penting
di Eropa. Data Protokol KJRI Frankfurt mencatat
1.317
1.270
bahwa setiap tahun terdapat sekitar lebih dari
1.164
1.035
300 rombongan Delri dengan jumlah delegasi
mencapai lebih dari 1000 orang melalui Fraport.
794
Delegasi ini pada umumnya menghadiri
Pertemuan Bilateral dan Multilateral di kota lain
dan memilih Frankfurt sebagai tempat transit.
Adapun sisanya adalah Delegasi yang tujuan
utamanya untuk menghadiri Pameran dan
2011
2012
2013
2014
2015
Pertemuan Internasional yang diselenggarakan
Data Protokol KJRI Frankfurt 2010-2015
di wilayah sekitar kota Frankfurt.
Dilihat dari kondisi umum tersebut, berbagai kegiatan diplomasi yang diselenggarakan KJRI
Frankfurt diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, upaya
diplomasi diarahkan untuk meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di wilayah kerja, investasi di
berbagai sektor, dengan memanfaatkan keberadaan berbagai perusahaan berteknologi tinggi di wilayah
kerja, serta meningkatkan arus kunjungan wisatawan asal Jerman dari wilayah kerja ke Indonesia. Dalam
bidang sosial budaya, kegiatan-kegiatan KJRI diarahkan untuk mendukung keberadaan dan mendorong

4

Data bulan April 2016 dari Airport Council International (http://www.aci.aero/News/Releases/MostRecent/2016/04/04/ACI-releases-preliminary-world-airport-traffic-rankings-)
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aktivitas diaspora Indonesia di wilayah kerja agar budaya dan citra positif Indonesia di wilayah kerja
semakin terbangun.
KJRI Frankfurt juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kekonsuleran, melalui perbaikan
standar pelayanan, dan kegiatan jemput bola pelayanan konsuler bagi WNI yang tinggal tersebar di
wilayah kerjanya. Sementara penanganan perlindungan WNI juga terus dilaksanakan melalui pembukaan
jalur telepon hotline, penanganan kasus penipuan, maupun kekerasan yang melibatkan WNI, maupun
melalui pembinaan intensif terhadap WNI di wilayah kerja, sehingga melahirkan kesadaran bagi WNI
untuk mentaati peraturan-peraturan setempat dan mampu menekan angka WNI bermasalah.
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Bab II Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis 20152015-2019 KJRI Frankfurt
Rencana Strategis (Renstra) KJRI Frankfurt 2015-2019 merupakan salah satu dokumen
perencanaan kinerja utama KJRI Frankfurt yang mengalami penyempurnaan secara menyeluruh dari
dokumen Renstra 2010-2014. Penyempurnaan yang dilakukan meliputi rumusan visi, misi, tujuan dan
sasaran berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian kinerja KJRI
Frankfurt. Penyempurnaan lainnya meliputi upaya mensinergikan strategi kebijakan yang ditempuh
Kementerian Luar Negeri dengan strategi kebijakan yang perlu dilakukan oleh KJRI Frankfurt. Dengan cara
ini diharapkan terjadi sinergi antara program/kegiatan Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri
dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan mendukung kegiatan Kementerian Luar Negeri, khususnya unit
Eselon I yang membidangi wilayah akreditasi/kerja Perwakilan RI.
Sebagai Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, Program Kerja KJRI Frankfurt telah dirancang
untuk mendukung pencapaian Kinerja Kementerian Luar Negeri RI serta Nawa Cita Presiden RI, khususnya
dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas dan
daya saing rakyat Indonesia, memastikan kehadiran negara dalam melindungi dan memberikan rasa aman
kepada seluruh WNI, serta memperteguh kebhinnekaan Indonesia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, KJRI Frankfurt telah menetapkan visi dan misi “Menjadi Ujung
Tombak Diplomasi Indonesia Sebagai Negara Maritim Di Wilayah Kerja Dalam Peningkatan Hubungan
Ekososbud yang Bermartabat dan Bermanfaat untuk Kepentingan Rakyat” melalui penguatan Peran KJRI
Frankfurt dalam memajukan kepentingan nasional, peningkatan kapasitas KJRI yang mumpuni dalam
membangun dan mengembangkan hubungan Ekonomi, Sosial-budaya, serta dengan Meningkatkan
pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI dan BHI.
Dari Visi dan Misi tersebut, KJRI Frankfurt kemudian menetapkan lima sasaran strategis yang
mencakup penguatan peran KJRI Frankfurt sebagai perwakilan RI di wilayah kerja dalam: 1) mendukung
diplomasi / pengembangan infrastruktur poros maritim / kerja sama bilateral dan isu global; 2)
menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; 3)
memperkuat soft power diplomacy; 4) meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI, serta
pemberdayaan diaspora, dan 5) penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel. Pencapaian
kelima sasaran tersebut diukur melalui tujuh indikator kerja utama (IKU), yang meliputi: 1) presentase
rekomendasi hasil kajian komprehensif yang ditindaklanjuti stakeholders (sasaran pertama); 2)
presentase peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata/TTI (sasaran kedua); 3) presentase publik
di negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia (sasaran ketiga); 4) presentase
permasalahan WNI/BHI yang diselesaikan; 5) presentase pengguna jasa yang menyatakan puas atas
layanan kekonsuleran (sasaran keempat); 6) Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Perwakilan; dan 7) Persentase realisasi anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA Perwakilan (sasaran
kelima).

B. Penetapan Kinerja KJRI Frankfurt
Penetapan Rencana Strategis (2015-2019) KJRI Frankfurt telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis KJRI Frankfurt. Dokumen tersebut kemudian menjadi pedoman dalam perencanaan dan
penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan RI di Frankfurt. Secara singkat Target Sasaran Strategis
Kinerja Organisasi KJRI Frankfurt dalam Perjanjian Kinerja TA 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Laporan Kinerja 2016

9

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1. Menguatnya peran Perwakilan RI dalam
mendukung diplomasi maritim dan
perbatasan/pengembangan Infrastruktur
poros maritim Indonesia/kerja sama bilateral
dan isu-isu global

Persentase rekomendasi hasil kajian
komprehensif Perwakilan RI yang
ditindaklanjuti Stakeholders

68%

2. Peningkatan peran Perwakilan RI dalam
menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan
pembangunan bagi kesejahteraan rakyat
Indonesia

Persentase peningkatan Trade, Tourism and
Investment (TTI)

4,5%

3. Menguatnya peran Soft Power Diplomacy yang
dilakukan oleh Perwakilan RI di negara
akreditasi

Persentase publik di wilayah kerja yang
berpandangan positif terhadap Indonesia

73%

4. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan
WNI dan BHI, serta pemberdayaan diaspora

Persentase Permasalahan WNI dan BHI di
Luar negeri yang diselesaikan

82%

Persentase responden atau pengguna jasa
yang menyatakan puas atas pelayanan
kekonsuleran

82%

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan yang
dilakukan Itjen dan BPO

B

5. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja
dan anggaran yang akuntabel

Persentase realisasi anggaran (SP2D)
terhadap alokasi DIPA Perwakilan
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Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
KJRI Frankfurt telah menetapkan 5 Sasaran Strategis dengan 7 Indikator Kinerja Utama yang
besaran target dari masing-masing indikator ditetapkan setiap awal tahunnya. Secara umum, KJRI
Frankfurt merealisasikan hampir seluruh target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan.
Adapun penjabaran dari capaian sasaran strategis kinerja organisasi KJRI Frankfurt adalah sebagai
berikut:
1. Menguatnya Peran Perwakilan RI dalam mendukung Diplomasi Maritim dan
Perbatasan/Pengembangan Infrastruktur Poros Maritim Indonesia/Kerja Sama Bilateral dan Isu-isu
Global
2015

2016

Indikator Kinerja Utama
Persentase rekomendasi hasil
kajian komprehensif
Perwakilan RI yang
ditindaklanjuti Stakeholders

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

60%

66,67%

111,11%

68%

62,5%

91,91%

Peranan KJRI Frankfurt dalam mendukung pengembangan infrastruktur poros maritim
Indonesia difokuskan pada isu-isu ekonomi yang dapat mendukung, baik secara langsung maupun
tidak langsung, pencapaian sasaran strategis tersebut. Sebagai perwakilan konsuler, upaya KJRI
Frankfurt difokuskan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui kerja sama pendidikan vokasi.
Selama tahun 2016, KJRI Frankfurt telah menyampaikan informasi kepada
kementerian/lembaga terkait di tanah air mengenai sistim ganda pendidikan kejuruan di Jerman, dan
memberikan rekomendasi bagi pengembangan kerja sama di bidang pendidikan vokasi, sebagai
tindak lanjut dari hasil kunjungan Presiden RI ke Jerman, Maret 2016. KJRI merekomendasikan sistim
ganda pendidikan kejuruan Jerman perlu mendapatkan perhatian khusus bagi Pemerintah RI dan
pihak terkait di tanah air, dan menawarkan pengembangan kerja sama antara Beruflichen Schule
Groß Gerau (BSBG), yang berada dibawah koordinasi pemerintah negara bagian Hessen, dengan
sekolah-sekolah kejuruan di tanah air.
Rekomendasi tersebut telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Badan
Kerjasama Antar Parlemen DPR, dengan diselenggarakannya pertemuan antara Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua BKSAP DPR dan Delegasi lintas kementerian dan
KADIN Indonesia dengan berbagai institusi terkait, antara lain dengan Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ –
German
Society
for
International
Cooperation), Centrum Für Internationale
Migration Und Entwicklung (CIM – Center for
International Migration and Development),
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB Federal Institute for Vocational Education
and Training), Senior Experten Service (SES),
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dan Industrie und Handelskammer (IHK – Kamar Dagang dan Industri) Trier, pada periode bulan Mei
– November 2016. Pada bulan Desember 2016, KJRI Frankfurt bekerja sama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan BSBG menyelenggarakan workshop mengenai manajemen sekolah
kejuruan di Malang.
Di samping itu, KJRI Frankfurt secara rutin menyampaikan laporan dan masukan yang
berkaitan dengan upaya pengembangan kerjasama dibidang Energi Baru dan Terbarukan, serta
masukan untuk peningkatan promosi pariwisata bahari Indonesia. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh
dengan kunjungan Gubernur NTT ke perusahaan Schottel Hydro untuk menjajaki kerja sama
pemasangan teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang pasang di selat Larantuka, pada bulan
Maret 2016, dan keikutsertaan Kementerian Pariwisata RI dalam pameran Boot Düsseldorf 2017
untuk mempromosikan tujuan wisata bahari Indonesia.
Di samping itu, KJRI Frankfurt sepanjang tahun 2016 telah memberikan fasilitasi
keprotokolan kepada 1032 orang delegasi dalam 285 kali kegiatan. Jumlah ini lebih rendah
dibandingkan tahun 2015, mengingat pada saat itu, Indonesia merupakan Tamu Kehormatan pada
Frankfurt Bookfair 2015.
FASILITASI KEPROTOKOLAN

2015

Menteri / Pejabat Tinggi / Keppri
Pejabat / Tamu Lainnya
Jumlah Orang yang Difasilitasi

2016

105 orang

68 orang

1165 orang

964 orang

1270 orang

1032 orang

13 kali

11 kali

376 Kali

274 kali

389 kali

285 kali

VIP Lounge
Reguler
Jumlah Kegiatan

2. Peningkatan Peran KJRI Frankfurt dalam Menciptakan Nilai Manfaat Ekonomi dan Pembangunan
bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Pada tahun 2016, KJRI Frankfurt menargetkan Persentase Peningkatan Perdagangan,
Investasi, dan Pariwisata antara Indonesia dengan Wilayah Kerjanya sebesar 4,5%. Besaran ini lebih
besar daripada target tahun lalu sebesar 4,1%. Penetapan Target ini masih berdasarkan target yang
tercantum pada Renstra KJRI Frankfurt 2015-2019, dan belum mempertimbangkan realisasi
persentase peningkatan TTI 2015.
Capaian Indikator Kinerja Utama: Persentase peningkatan Trade, Tourism and Investment (TTI)
2015

2016

IKU
Target

Capaian

Target

4,89%

Perdagangan
Investasi

Realisasi

4,1%

Pariwisata

14,14%
9,07%

Realisasi

Capaian

-21,82%
9,37%

228,53%

4,5%

89,18%

25,28%

561,78%

(5.4%)

(120%)

8,47%

Salah satu kesulitan dalam menentukan realisasi dari target sasaran strategis ini adalah
pemilihan sumber data yang akan digunakan sebagai sarana verifikasi klaim capaian KJRI. Banyaknya
sumber data dan data yang tersedia pun tidak selalu sama bahkan terkadang data yang diharapkan
pun belum tersedia.
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Berdasarkan data-data yang ada, capaian IKU untuk Sasaran Strategis peningkatan TTI ini jauh
melebihi batasan maksimum yang dibolehkan dalam penyusunan laporan kinerja (120%). Oleh
Karena itu, capaian kinerja yang dapat diklaim oleh KJRI Frankfurt adalah 120% untuk TTI.
Sebagai sarana verifikasi capaian IKU sektor Perdagangan diambil data dari Statistische
Bundesamt (Otoritas Statistik Federal - Destatis). Pemilihan data dari Statistik Jerman daripada data
yang dimiliki oleh Kemdag RI ataupun BPS lebih dikarenakan ketersediaan data yang lebih lengkap.
Destatis menyediakan data perdagangan dari setiap negara bagian, sehingga data yang digunakan
pun adalah data yang paling mewakili kinerja dari Perwakilan. Meskipun demikian, data tersebut juga
belum lengkap mengingat tahun 2016 baru saja selesai, sehingga data tahun 2016 yang tersedia
hanya sampai dengan bulan Oktober.
Telah disepakati dalam Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja bagi Perwakilan RI di Eropa
Barat bulan April 2016 bahwa data yang diperhitungkan untuk capaian Perdagangan adalah data total
perdagangan. Oleh karena itu, capaian IKU untuk peningkatan perdagangan dapat terlihat pada tabel
berikut.
Data Perdagangan Indonesia dengan wilayah Kerja KJRI Frankfurt 2015-2016
Januari - Desember 2015 (Ribu €)

Januari - Oktober 2016 (Ribu €)

Ekspor

Impor

Total

Ekspor

Impor

Total

BadenWürttemberg

451.116

469.121

920.237

358.058

336.351

694.409

-24,54%

Bayern

542.711

364.849

907.560

374.207

282.288

656.495

-27,66%

Hessen

208.411

129.310

337.721

160.187

126.501

286.688

-15,11%

NordrheinWestfalen

1.092.197

465.004

1.557.201

936.995

328.941

1.265.936

-18,70%

RheinlandPfalz

65.415

111.779

177.194

42.913

112.322

155.235

-12,39%

Saarland

53.559

8.600

62.159

32.414

6.477

38.891

-37,43%

Total Wilayah
Kerja KJRI

2.413.409

1.548.663

3.962.072

1.904.774

1.192.880

3.097.654

-21,82%

Total RI Jerman

3.950.678

2.654.892

6.605.570

3.199.121

1.949.555

5.148.676

-22,06%

Negara
Bagian

%∆

Data diolah dari Statistisches Bundesamt, diakses 12 Januari 2017

Untuk sektor Investasi dan Pariwisata, belum ada sumber data yang menyediakan data per
negara bagian. Oleh karena itu, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Kementerian
Pariwisata RI, dan Badan Pusat Statistik dipilih sebagai sarana verifikasi capaian IKU.
Pada Sektor Investasi, terdapat kenaikan yang sangat tinggi pada triwulan kedua tahun 2016.
Di mana pada kurun waktu tersebut terdapat 129 realisasi proyek dengan nilai mencapai US$ 49,31
Juta. Sehingga meskipun data triwulan keempat belum masuk, nilai investasi Jerman ke Indonesia
pada tahun 2016 sudah hampir mencapai dua kali lipat dari tahun 2015.
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Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Proyek

Proyek

Proyek

Tahun

Triwulan 1
Proyek

Data Realisasi Investasi Tahun 2015-2016

Nilai
(Juta)

2015

20

$12,3

2016*

41 $32,73

Nilai
(Juta)

46

$12,5

129 $49,31

Nilai
(Juta)

33

Nilai
(Juta)

Total
Proyek

Nilai (Juta)

Σ

%∆

Σ

%∆

$2,5

70

$30

169

8,57%

$57,3

-5,82%

32 $26,35

n.a.

n.a

194

19,53%

$108,4

89,16%

Data diolah dari BKPM RI, diakses 13 Januari 2017

Di sektor Pariwisata terdapat trend peningkatan yang cukup stabil (rata-rata 7,8%/tahun)
sejak tahun 2011. Di tahun 2016, jumlah Wisatawan asal Jerman kembali meningkat sebesar 8,47%
atau 17,035 orang lebih banyak dibandingkan tahun 2015. Perlu diperhatikan juga bahwa jumlah di
tahun 2016 belum termasuk jumlah wisatawan pada bulan Desember. Karena itu, realisasi IKU ini
masih akan lebih besar lagi.
Data Statistik Wisatawan Asal Jerman 2015-2016
Jangka Waktu

Jumlah Wisatawan

Rata-rata
lama tinggal

Rata-rata pengeluaran
Per Hari

Per Kunjungan

Jan-Des 2015

201.202 Orang

15,06 hari

US$ 104,67 / hari

US$ 1.576,24

Jan-Nov 2016

218.237 Orang

13,26 hari*)

US$ 121,38 / hari*)

US$ 1.599,36*)

%∆

8,47%

Data diolah dari Kemenpar RI dan BPS, diakses 13 Januari 2017
*) Perkiraan dari rata-rata 5 tahun (2011-2015)

Kemenpar juga mencatat bahwa Peningkatan jumlah Wisatawan asal Jerman jauh di atas
Persentase peningkatan jumlah Wisatawan Mancanegara secara keseluruhan. Pada tahun 2015,
Kemenpar mencatat terdapat 10.230.775 Wisatawan Mancanegara sementara pada tahun 2016
sampai dengan bulan November hanya terdapat 10.405.947 Wisatawan Mancanegara, atau hanya
terdapat kenaikan sekitar 1,71%.
Selain itu, SK Konjen RI No. 11/SK-ADM/VI/2015 tentang Manual IKU KJRI Frankfurt
sebenarnya menetapkan formulasi penghitungan capaian sektor Pariwisata adalah peningkatan
Jumlah dan average spending dari Wisatawan asal Jerman. Namun, hingga saat ini data Average
Spending untuk tahun 2016 masih belum tersedia.
Terkait dengan pencapaian Sasaran Strategis ini, KJRI Frankfurt memanfaatkan event-event
pameran dan promosi yang bayak diselenggarakan di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Hampir setiap
bulan di wilayah kerja KJRI Frankfurt salah-satu kota mengadakan pameran tematik. Hal ini
dipandang sebagai peluang yang sangat baik untuk menciptakan dan meningkatkan nilai manfaat
ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keikutsertaan Indonesia pada pameran-pemeran
ini dapat berasal dari inisiatif kementerian teknis dan pengusaha Indonesia dengan dukungan KJRI
Frankfurt, maupun inisiatif KJRI Frankfurt sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
di KJRI Frankfurt.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan dan
investasi Jerman ke Indonesia dan jumlah wisatawan Jerman ke Indonesia KJRI selama tahun 2016
antara lain:
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a. Penyelenggaraan promosi pariwisata
Sales Mission „Bali and Beyond“ 2016, pada tanggal 3 Maret 2016 di
kota Frankfurt dan 7 Maret 2016 di kota Köln bekerjasama dengan
Kementerian Pariwisata dan pemda Kabupaten Badung, Bali. Hasil:
peningkatan awareness sekitar
200 travel dan tour operator
Jerman terhadap destinasi
wisata yang dipromosikan serta
transaksi langsung dengan para tour dan hotel operator
serta travel agent Indonesia.
Promosi destinasi wisata Bahari Indonesia di Boot Messe, kota Düsseldorf, 23-31 Januari
2016, bekerja sama dengan Kementerian
Pariwisata. Hasil: meningkatnya awareness publik
umum dan para travel agent di Jerman terhadap 50
destinasi baru wisata bahari di Indonesia, dan
transaksi langsung antara para tour operator dan
travel agent dari Indonesia dengan para buyer
potensial Jerman
Partisipasi KJRI Frankfurt dalam pameran pariwisata Freitzeit Messe, 10-14 Februari 2016 di
Munich, bekerja sama dengan perusahaan travel agent Airways Travel GmbH dan Garuda
Indonesia, hasil: meningkatnya minat 400 calon wisatawan potensial di daerah Munich,
Austria dan sekitarnya untuk berlibur ke Indonesia.
Partisipasi KJRI Frankfurt dalam acara Airlebnis Tag di Frankfurt
Airport tanggal 4 September 2016, menampilkan berbagai destinasi
tujuan wisata di Indonesia. Hasil: meningkatnya awareness 1200
calon wisatawan potensial terhadap Indonesia sebagai
tujuan wisata.
Pemasangan iklan destinasi wisata Wonderful Indonesia di
bus kota Frankfurt pada bulan Juli dan Desember 2016.
Hasil: peningkatan pengetahuan publik Jerman atas
destinasi wisata di Indonesia.
b. Promosi Investasi Indonesia
NordRhein Westphalen Indonesien Forum / Forum Bisnis Indonesia di
wilayah Nordrhein Westphalen, yang diselenggarakan di kota Essen,
bersama IHK Bonn/RheinSieg, tanggal 27 Januari 2016, dengan hasil
peningkatan pemahaman para pengusaha di wilayah NRW terhadap
peluang, peraturan dan landscape dunia usaha Indonesia dan contoh
sukses perusahaan Jerman yang telah berinvestasi di Indonesia, serta
adanya minat untuk menjajaki lebih jauh upaya berinvestasi ke Indonesia
dari beberapa pengusaha.
Penerbitan informasi peluang investasi di sektor energi baru dan terbarukan dalam laporan
bulanan edisi Maret 2016, Internationales Wirtschaftsforum Regenartiven Energie (IWR),
sebuah lembaga konsultasi energi baru terbarukan di kota Münster yang cukup berpengaruh
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dalam memberikan masukan di bidang energi terbarukan kepada pemerintah Jerman, hasil:
telah diseminasikannya arah kebijakan dan peluang investasi di bidang energi baru dan
terbarukan di Indonesia kepada para pengusaha Jerman.
c. Fasilitasi kunjungan delegasi
Fasilitasi pertemuan Sekjen Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Kekayaan Negara dan PT.
Sarana Multi Infrastruktur, dengan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – Credit Institute
for Reconstruction) pada tanggal 13-16 Januari 2016. Hasil: tersusunnya masukan guna
merancang skema pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah di
Indonesia.
Fasilitasi Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur
BI dan Walikota Bandung dalam Pertemuan Tahunan ke-49 Dewan Gubernur Asian
Development Bank (ADB) 2-5 Mei 2016 di Frankfurt. Hasil: penguatan jejaring keuangan dan
peningkatan manfaat bagi upaya penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Fasilitasi Pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan institusi terkait
pendidikan kejuruan Jerman yaitu: Berufliche Schule Groß Gerau (sekolah kejuruan Groß
Gerau) Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB-Federal Institute for Vocational Education
and Training) di Bonn, Senior
Experten Service (SES) di Bonn,
tanggal 26-28 Juni 2016. Hasil:
meningkatnya pemahaman RI
tentang sistem ganda pendidikan
vokasi Jerman.
Fasilitasi pertemuan delegasi Badan Kerjasama Antar
Parlemen (BKSAP) dan KADIN Indonesia dengan IHK
Mainz, terkait pengembangan kerjasama pendidikan
vokasi, 17 Oktober 2016. Hasil:
meningkatnya
pemahaman para pembuat kebijakan terkait sistem
ganda pendidikan vokasi di Jerman.
Fasilitasi Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan
dengan dengan BiBB dan GIZ , di Bonn dan
Eschborn, tanggal 21 Oktober 2016, hasil:
peningkatan pemahaman Menaker terkait sistem
ganda pendidikan vokasi Jerman dan jejaring
antara Kemenaker dengan GIZ dan BiBB dalam
pengembangan kerja sama pendidikan kejuruan.
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d. Menyusun Buku Daftar Pameran Internasional di
Wilayah Kerja KJRI Frankfurt tahun 2017 yang dimuat di
website KJRI Frankfurt dan didiseminasikan kepada
Kemendag, Kemendagri, KADIN dan pemerintah daerah,
guna mendorong partisipasi pengusaha nasional
menembus pasar Jerman.
e. Mendukung dan membantu partisipasi Indonesia pada
berbagai pameran internasional di wilayah kerja KJRI
Frankfurt, antara lain pada: International Möbel Messe (Köln, 18-24 Januari 2016); pameran
mesin dan jasa konstruksi dan pertambangan BAUMA
(München, 11-17 April 2016); pameran Home Decoration
Ambiente (Frankfurt, 12-16 Februari 2016); pameran sepeda
Eurobike (31 Agustus - 4 September 2016); pameran suku
cadang kendaraan bermotor Automechanika (Frankfurt, 1317 September 2016); pameran teknologi dirgantara Airtec
(München, 26-27 Oktober 2016) pameran kerajinan tangan
Heim & Handwerk Messe (München, 23-27 November 2016).
3. Menguatnya Peran Soft Power Diplomacy yang dilakukan oleh KJRI Frankfurt
2015

2016

Indikator Kinerja Utama
Persentase publik di
wilayah kerja yang
berpandangan positif
terhadap Indonesia

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

70%

81,16%

115,94%

73%

75%

102,73%

Soft Power Diplomacy sudah menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan politik
luar negeri Indonesia, dalam hal ini Soft Power yang dimaksimalkan oleh KJRI Frankfurt di wilayah
akreditasi adalah Kebudayaan dan Literasi. Karakter masyarakat Jerman yang dikenal memiliki minat
dalam bidang seni budaya telah direspon oleh KJRI Frankfurt dalam bentuk berbagai kegiatan seni
budaya Indonesia di wilayah akreditasi.
Selain kebudayaan, bidang literasi juga merupakan salah satu elemen Soft Power yang
banyak menarik minat masyarakat Jerman, keberadaan Frankfurt Book Fair yang merupakan salah
satu pameran buku internasional tertua dan terbesar di dunia setidaknya merefleksikan besarnya
minat baca masyarakat Jerman. Kesempatan ini tentunya telah dijawab oleh Indonesia dengan
berpartisipasi pada FBF secara rutin, dan mencapai puncaknya ketik pada tahun 2015 Indonesia telah
sukses menjadi Guest of Honour of the Frankfurt Book-Fair. Keberhasilan ini tentunya perlu terus
ditingkatkan untuk memperkenalkan dunia literasi Indonesia kepada masyarakat Jerman.
Soft Power Diplomacy dilakukan oleh KJRI Frankfurt tidak hanya secara mandiri, tetapi juga
memanfaatkan berbagai pihak terkait, terutama para diaspora Indonesia di Jerman yang juga
memiliki potensi dan kemampuan dalam meningkatkan citra positif Indonesia, khususnya di bidang
kesenian dan kebudayaan.
Untuk pencapaian sasaran strategis yang berupa peningkatan peranan Soft Power Diplomacy
Indonesia yang ditunjukkan dengan pandangan positif masyarakat, baik WNI maupun WN setempat,
KJRI Frankfurt telah melaksanakan program yang tema besarnya berkisar pada upaya pengenalan
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seni budaya Indonesia yang diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Indonesian Day
Selama tahun 2016, KJRI telah menyelenggarakan pagelaran
malam budaya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Indonesischer Abend di
Darmstadt pada 30 Mei 2016, dan Wayang & Angklung Abend
(Malam Wayang & Angklung) pada 28
Oktober 2016 di kota Offenbach. Selain
itu KJRI juga telah membantu dan
bekerja sama dengan berbagai
organisasi
masyarakat
dalam
menyelenggarakan acara seni budaya diantaranya adalah: Discover
Indonesia 2016 di Karlsruhe, Pasar Senggol di Köln, Indonesischer
Kulturabend München 2016 di München, Indonesische Woche di
Duisburg, Asiatischer Abend di Konstanz, serta di kota-kota lainnya
seperti Stuttgart dan Münster.
b. Perayaan HUT RI ke-71
Perayaan HUT RI ke-71 dilaksanakan pada
tanggal 17 Agustus 2016 di Wisma Konjen RI,
acara meliputi Upacara HUT RI dan
dilanjutkan dengan pasar rakyat yang
meliputi acara hiburan dan kuliner Indonesia.
Acara ini dihadiri lebih dari 300 orang yang
terdiri dari unsur masyarakat Indonesia dan
Friends of Indonesia.
Pada Perayaan HUT RI ke-71 ini, Konjen RI Frankfurt menyerahkan beberapa Penghargaan,
antara lain: Penghargaan Tahunan Konjen RI kepada Indonesianist, yang pada tahun ini
diberikan kepada Dr. Werner Weiglein (Membuka Museum Papua di Gelnhausen); Penghargaan
kepada 2 orang Pegawai Setempat KJRI Frankfurt yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun (Sdri.
Fanny Heryawan) & 20 Tahun (Sdr. Hantoro); dan Penghargaan kepada Komunitas Indonesia
yang berinisiatif bekerja sama memberikan bantuan kepada Pengungsi di kota Frankfurt atas
nama Masyarakat Indonesia (Masjid Indonesia & Jemaat Kristus Indonesia).
c. Parade der Kulturen
KJRI Frankfurt bersama masyarakat
Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya telah
berpartisipasi pada „Parade der Kulturen“
yang dilaksanakan pada 25 Juni 2016 di
Frankfurt.
„Parade der Kulturen” merupakan parade
yang secara rutin dilaksanakan setiap 2
tahun sekali di kota Frankfurt, acara ini merupakan salah satu acara festival budaya terbesar di
Frankfurt. Pada acara ini masing-masing barisan peserta menggunakan pakaian maupun
aksesoris tradisional dan melakukan parade sejauh 6 km di jalan-jalan utama kota Frankfurt yang
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berakhir di Römer (Balai Kota) serta dilanjutkan dengan bazar kuliner di tepian sungai Main,
Frankfurt. Selain itu, terdapat pula 2 panggung pementasan musik dan tarian dari berbagai
negara dan kelompok selama acara berlangsung.
Pada penyelenggaraan „Parade der Kulturen“
ke-10 kali ini, barisan Indonesia mengambil
tema „Einheit in der Vielfalt” (Bhinneka Tunggal
Ika) yang terdiri dari barisan Aceh, Bali, Batak,
Indonesia Timur, Jawa, dan Padang.
Partisipasi masyarakat Indonesia yang didukung
oleh KJRI Frankfurt pada „Parade der Kulturen
2016“ telah dapat memperkenalkan seni budaya Indonesia kepada publik Frankfurt dan
sekitarnya. Setidaknya lebih dari 20.000 publik Frankfurt menyaksikan secara langsung Parade
der Kulturen 2016. Selain itu penyelenggaraan „Parade der Kulturen 2016“ juga diliput oleh
berbagai media lokal Frankfurt.
d. Frankfurt Book Fair 2016
Setelah kesuksesan Indonesia menjadi Tamu Kehormatan FBF
2015, Pada tahun 2016 Indonesia berkepentingan
melanjutkan kesuksesan tersebut. Dalam kaitan ini pada FBF
2016 Indonesia tidak hanya menampilkan berbagai buku
Indonesia tetapi juga menampilkan berbagai pertunjukan seni
budaya dan kuliner
Indonesia selama penyelenggaraan FBF 2016. Pada FBF
2016 Penulis Indonesia Sdri. Laksmi Pamuntjak dengan
novelnya ‘Amba’ yang diterjemahkan dalam bahasa
Jerman „Alle Farben Rot" mendapatkan penghargaan
Literaturpreis yang merupakan salah satu penghargaan
prestisius Jerman di bidang literatur untuk para penulis
asing.
e. Diskusi Reboan KJRI Frankfurt
Diskusi Reboan KJRI Frankfurt merupakan diskusi yang
dilaksanakan pada setiap bulannya di KJRI Frankfurt dengan
melibatkan diaspora Indonesia dan para indonesianist. Tema
diskusi biasanya merupakan tema-tema yang terkait dengan
situasi terkini di Indonesia, pada tahun 2016 beberapa tema
yang cukup menonjol adalah tentang kerja sama pendidikan
RI-Jerman,
Potensi
Diaspora
dalam
mendukung
Pembangunan Indonesia, dll.
Topik Diskusi Reboan KJRI Frankfurt pada tahun
2016 antara lain: Tantangan Ekologis – Dampak El
Nino di tahun 2016; AEC – Asean Economic
Community dan Dampaknya terhadap Bilaterasi
Ekonomi Jerman-ASEAN; dan Menggali Potensi
Mikroorganisme untuk Indonesia Lebih baik.
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f.

Angklung KJRI Frankfurt
Angklung KJRI Frankfurt beranggotakan anggota DWP KJRI Frankfurt dan diaspora Indonesia di
Frankfurt. Grup angklung ini telah aktif dalam mempromosikan seni budaya Indonesia, pada
tahun 2016 grup angklung KJRI telah tampil dalam beberapa acara seni budaya, yang terbesar
adalah „Wayang & Angklung Abend 2016“.

g. Pelaksanaan Kursus Tari Tradisional Indonesia
Selama tahun 2016, KJRI Frankfurt bekerja sama dengan Persatuan
Masyarakat Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya (PERMIF) telah
menyelenggarakan kursus tari tradisional Indonesia, yaitu tari
Pendet, Tari Betawi (Yapong dan Ngarojeng). Pelaksanaan kursus
tari ini berjalan dengan baik dan sukses, terbukti para pserta kursus
tari telah tampil di beberapa acara kebudayaan di Frankfurt dan
sekitarna, termasuk pada perayaan HUT RI ke 71
h. Kegiatan Lainnya:
KJRI Frankfurt bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI telah melaksanakan
Famliarization Trip bagi wartawan Jerman dengan tujuan Jakarta-Yogyakarta-Bali pada 23 31 Mei 2016.

KJRI Frankfurt bekerja sama dengan Weltkulturmuseum Frankfurt
menyelenggarakan Pembukaan Pameran Eksebisi Tekstil ’Der Rote
Faden: Gedanken Spinnen Muster Bilden’ (The Common Thread –
The Warp and Weft of Thinking) di Welkuturenmuseum. Pameran
ini merupakan pameran tekstil dari berbagai belahan dunia,
dimana tekstil merupakan representasi dari kebudayaan
masyarakat setempat, Batik menjadi salah satu tekstil yang
dipamerkan dalam eksebisi ini. Pameran ini akan dilaksanakan
sampai bulan Agustus 2018. Pembukaan acara ini diisi dengan tampilan tarian tradisional
Indonesia serta sajian kuliner Indonesia.
Untuk menindaklanjuti Kunjungan
Kerja Presiden RI Bpk. Joko Widodo ke
Jerman pada bulan April 2016 dalam
hal peningkatan kerja sama di bidang
pendidikan
vokasi,
KJRI
telah
melakukan
berbagai
pertemuan
dengan berbagai lembaga pendidikan
vokasi di Jerman untuk merealisasikan
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komitmen Presiden RI tersebut. Dalam hal ini KJRI juga telah melakukan fasilitasi delegasi
RI diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja, dll. ke
lembaga vokasi di Jerman.
KJRI Frankfurt juga memberikan
dukungan
kepada
olahragawan
Indonesia ketika bertanding di wilayah
kerja KJRI. Di bulan Maret, Tim
Bulutangkis dari PB Djarum bertanding
di German Open 2016 di Mülheim an
der Ruhr. Tim yang diperkuat antara lain
oleh Tommy Sugiarto dan Greysia Polii-Nitya
Maheswari, ini dipimpin oleh Pelatih Eng Hian
(Pebulutangkis Nasional). Kemudian di bulan
Juli 2016, KJRI juga memberikan dukungan
kepada Pembalap Nasional Rio Haryanto yang
bertanding di seri balap mobil Formula 1 di
Hockenheimring.
Untuk menindaklanjuti program Beasiswa SeniBudaya Indonesia dan Dharmasiswa, KJRI
Frankfurt mengundang Alumni kedua Beasiswa
tersebut untuk mendapatkan masukan serta
mencaritahu langkah-langkah yang dapat
dilakukan untuk memanfaatkan para Alumni ini
untuk memperkenalkan lebih jauh mengenai
Indonesia ke Masyarakat Jerman.
4. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di wilayah kerja
Sepanjang tahun 2016, kasus dan permasalahan WNI/BHI yang dihadapi oleh KJRI Frankfurt
antara lain kasus pemerkosaan, dimana pelaku dan korban adalah WNI; kasus TKI terlantar, yang
berhasil dipulangkan ke Indonesia dengan mengupayakan tiket dari majikan; kasus penipuan yang
melibatkan WNI; kasus WNI yang sakit keras; kasus WNI yang meninggal dan pemulangan
jenazahnya; kasus WNI yang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan; kasus perebutan hak asuh
anak; dan kasus-kasus kecil lainnya seperti kehilangan barang dan sebagainya. Umumnya kasus-kasus
tersebut dialami oleh WNI yang menetap atau tinggal dalam waktu lama di wilayah kerja Frankfurt.
2015

2016

Indikator Kinerja Utama
Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Permasalahan
WNI dan BHI di Luar negeri
yang diselesaikan

80%

88,89%

111,11%

82%

88,89%

108,40%

Persentase responden atau
pengguna jasa yang
menyatakan puas atas
pelayanan kekonsuleran

80%

82,78%

103,47%

82%

93,5%

114,02%
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Di samping itu, KJRI Frankfurt sering pula menerima informasi dari otoritas Bandara terkait
WNI bermasalah. Permasalahan yang dihadapi umumnya berkaitan dengan visa dan izin masuk, jatuh
sakit pada saat transit, dan pelanggaran ketentuan kepabeanan.
Untuk mengatasai kasus-kasus tersebut, KJRI Frankfurt telah berupaya memberikan bantuan
sesegera mungkin dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki guna menjalankan misi
perlindungan WNI. Salah satu diantaranya nomor telepon Hotline PWNI KJRI dan bekerja sama
dengan kelompok-kelompok maasyarakat Indonesia di kota-kota di mana terdapat banyak
masyarakat Indonesianya. Pemberdayaan diaspora Indonesia sangat membantu dalam upaya
pemberian perlindungan WNI secara cepat dan tepat. Mengingat luas wilayah kerja KJRI yang cukup
luas menyulitkan KJRI untuk bisa bergerak cepat dan berada di lokasi permasalahan sesegera
mungkin, ditambah dengan keterbatasan sumber daya KJRI, maka peran masyarakat Indonesia
sangat besar dan signifikan.
Keterbatasan sumber daya Perwakilan, khususnya dalam hal anggaran merupakan salah satu
faktor penghambat KJRI dalam menjangkau wilayah kerja KJRI yang luasnya mencapai 51% dari luas
wilayah Jerman. Kolaborasi dan kerja sama dengan masyarakat cukup membantu KJRI untuk
memberikan tanggapan dalam kondisi darurat, namun pada pelaksanaannya terdapat harapan dari
mereka untuk mendapatkan semacam bantuan finansial sebagai kepanjangan tangan KJRI di kotakota tersebut.
Selama kurun waktu setahun ini, KJRI Frankfurt telah menangani berbagai macam kasus baik
pidana maupun perdata. Untuk pidana, KJRI Frankfurt telah mendampingi jalannya persidangan WNI
yang menusuk suaminya. Pengadilan sebenarnya telah memutuskan ybs. Bersalah. Namun, karena
ybs dianggap menderita gangguan kejiwaan yang bersangkutan kemudian dirawat di Klinik Haina dan
KJRI telah mengunjungi ybs di Klinik tsb.
Kasus pidana lainnya adalah kasus WNI yang masih menjalani hukuman penjara karena kasus
perkosaan terhadap sesama WNI. Sampai saat ini KJRI terus memantau kondisi ybs.
Di samping itu, masih terdapat kasus di mana WNI, baik turis maupun residen, yang
meninggal dunia di Jerman. KJRI selama tahun 2017 telah membantu pemulangan 13 jenazah ke
Indonesia. Kasus perdata yang telah diputus Pengadilan adalah kasus perebutan anak antara Ibu WNI
dan bapak WN Jerman. Pengadilan Düsseldorf telah memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh ke
tangan bapak WN Jerman.
Kasus kecil yang dibantu penyelesaiannya oleh KJRI antara lain WNI yang sakit TBC, kasus
penipuan, dan kasus-kasus lainnya seperti kehilangan barang, kasus membawa jumlah uang cash
yang melebihi ketentuan di Bandara. KJRI Frankfurt juga aktif memantau apakah ada WNI yang
menjadi korban dalam serentetan aksi teror yang terjadi di beberapa kota di wilayah kerja KJRI.
Meskipun kasus kasus terkait perlindungan
WNI dapat diselesaikan dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada, namun untuk hal hal tertentu
tersedianya anggaran yang cukup sangatlah penting
dalam upaya penanganan suatu kasus, belum lagi
adanya harapan masyarakat terhadap bantuan
finansial dari KJRI.
Untuk tahun tahun yang akan datang,
seyogyanya KJRI Frankfurt mendapatkan anggaran
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perlindungan WNI yang mencukupi mengingat besarnya jumlah WNI di wilayah akreditasi (±13.000
orang) dan adanya Bandara Internasional serta posisi Jerman yang sangat strategis di wilayah Eropa
Barat membuat potensi kasus yang timbul sangat besar dan membutuhkan penanganan yang cepat
dan tepat.
Di Bidang Pelayanan
Kekonsuleran, KJRI Frankfurt
senantiasa
memberikan
pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat di wilayah kerjanya.
Luasnya wilayah kerja dan
banyaknya WNI yang tinggal
jauh
dari
Frankfurt
menimbulkan
tantangan
tersendiri dalam prosedur
pengurusan dokumen kekonsuleran. Terbatasnya waktu dan tingginya biaya transportasi yang harus
dikeluarkan untuk datang langsung ke KJRI merupakan keluhan utama dari masyarakat.
Untuk mengatasi kendala tersebut, KJRI Frankfurt telah menyelenggarakan 7 Warung
Konsuler di Enam kota pada tahun 2016, yaitu di Aachen, Köln, München (2x), Frankfurt, Stuttgart
dan Konstanz. Pelayanan kekonsuleran yang diberikan antara lain perpanjangan paspor, legalisasi
dokumen, lapor diri, informasi visa dan lain lain. Dalam kesempatan warung konsuler tersebut juga
dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dan konsultasi mengenai masalah masalah kekonsuleran.
Masyarakat Indonesia sangat antusias dan sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh KJRI
sebagai upaya jemput bola dalam mempermudah pemberian pelayanan kekonsuleran. Secara umum
tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kekonsuleran, namun untuk penyelenggaraan
warung konsuler KJRI Frankfurt masih belum dapat memenuhi semua permintaan penyelenggaraan
warung konsuler dari kelompok-kelompok WNI di wilayah kerja karena terbatasnya anggaran.
Di samping itu, untuk memberikan pelayanan kekonsuleran yang mudah dan cepat, saat ini
di bawah koordinasi KBRI Berlin, ketiga Perwakilan RI di Jerman telah dibangun sistim lapor diri secara
online yang terintegrasi yang akan mempermudah WNI untuk melakukan lapor diri. Sistim ini dapat
mempermudah dan mempercepat pelayanan
2015
kekonsuleran dan upaya perlindungan WNI di
2.260
2016 Paspor
1.872
seluruh wilayah Jerman. Sistem ini telah
diluncurkan pada akhir tahun 2015 dan
40
SPLP
mendapatkan
tanggapan
beragam
dari
55
masyarakat.
Selama tahun 2016, KJRI Frankfurt telah
mengeluarkan sebanyak 8652 dokumen yang
terdiri dari paspor, visa, legalisasi, amandemen,
dan lapor diri. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan
jumlah dokumen yang dikeluarkan oleh KJRI
Frankfurt di tahun 2015, yang mencapai 8863
dokumen.
Secara umum pelayanan dapat berjalan
dengan baik dan lancar. Meskipun masih terdapat
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keluhan dalam pelayanan namun secara umum pengguna jasa layanan menyatakan cukup puas. KJRI
berusaha untuk terus memberikan pelayanan yang baik, cepat dan mudah yang tentunya
membutuhkan adanya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang sesuai.
KJRI Frankfurt membuat survey untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas
penggunaan layanan jasa kekonsuleran di KJRI Frankfurt. Hasil survey ini juga akan dimanfaatkan
sebagai refleksi untuk perbaikan layanan KJRI dan juga untuk penilaian kinerja pegawai setempat
yang bertugas di fungsi Konsuler KJRI.
5. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel
Indikator Kinerja
Utama

2015

2016

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Nilai hasil evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Perwakilan
yang dilakukan Itjen
dan BPO

Tidak
ditetapkan
dalam PK
2015

C

n.a.

B

B

100%

Persentase realisasi
anggaran (SP2D)
terhadap alokasi
DIPA Perwakilan

Tidak
ditetapkan
dalam PK
2015

93,03%

n.a.

96,4%

86,25%

89,47%

Setelah mendapatkan nilai C untuk Akuntabilitas Kinerja tahun 2014, KJRI Frankfurt
melakukan pembenahan dan perbaikan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja dengan
memanfaatkan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan pusat pada bulan April 2016. Hasilnya KJRI
Frankfurt dapat memperbaiki nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 yang menjadi dasar perhitungan
untuk Laporan Kinerja tahun 2016 ini.
Dari sisi realisasi Anggaran, Penguatan nilai tukar Rupiah serta pelemahan nilai tukar Euro
relatif terhadap mata uang lainnya -khususnya Dolar AS, membuat besaran anggaran KJRI Frankfurt
semakin tinggi pada paruh kedua tahun 2016. Di samping itu, terdapat 5 (lima) formasi Pegawai
Setempat yang tidak terisi sampai dengan pertengahan tahun 2016, yang mana tidak dapat
dioptimalisasikan ke Belanja lain, menyebabkan tidak tercapainya target penyerapan anggaran di
KJRI Frankfurt. Penjelasan lebih lengkap mengenai Realisasi Anggaran ini dapat dilihat pada bagian
selanjutnya.

B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan berita no. Pada tahun 2016, KJRI Frankfurt mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp36.501.099.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
atau meningkat sekitar 14,8% dari Rp31.802.537.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus dua juta
lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di tahun 2015.
Sepanjang tahun 2016 KJRI Frankfurt melakukan lima kali revisi anggaran ke Pusat, yang baik itu
atas permintaan Pusat maupun atas inisiatif dari KJRI Frankfurt, sebagai berikut:
- Revisi ke-1 (18 Januari 2016)

Perubahan KPPN dari kode KPPN 140 ke kode KPPN 018;

- Revisi ke-2 (31 Maret 2016)

ABT Diplomasi Ekonomi, pagu total menjadi sebesar
Rp37.149.549.000,00;
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- Revisi ke-3 (3 Juni 2016)

Self-blocking sebesar Rp1.010.200.000,00;

- Revisi ke-4 (5 Agustus 2016)

Pemotongan self-blocking, pagu total menjadi sebesar
Rp36.139.349.000,00;

- Revisi ke-5 (25 Oktober 2016)

Self-block tahap 2, revisi antar Output dan Revisi POK, pagu
total menjadi sebesar Rp36.157.517.000,00.

Dari pagu akhir setelah revisi tersebut KJRI Frankfurt dapat merealisasikan sebesar
Rp31.186.844.270,00 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh
empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) atau 86,25% dari pagu anggaran terakhir. Rincian realisasi
anggaran KJRI Frankfurt dapat dilihat pada tabel berikut:
Jenis Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
- Operasional
- Non Operasional
Belanja Modal
Jumlah

Realisasi

Anggaran (Rp)
22.641.635.000
13.085.667.000
9.907.707.000
3.177.960.000
630.215.000

Rp.
18.284.357.738
12.488.202.346
9.333.419.956
3.154.782.390
414.284.184

%
80,76
95,43
94,20
99,27
96,30

36.157.517.000

31.186.844.270

86,25

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Realisasi Belanja Pegawai yang hanya sebesar 80,76% dari alokasi anggaran disebabkan oleh
formasi Pegawai Setempat pada awal tahun 2016 hanya terisi 11 dari 17 formasi yang ada. Setelah
mendapatkan izin untuk melakukan rekrutmen sendiri pada bulan Januari 2016, formasi Pegawai
Setempat KJRI Frankfurt telah terisi 16 dari 17 formasi yang tersedia sejak bulan Juni 2016. Lamanya
proses pengisian formasi ini disebabkan antara lain proses administrasi kependudukan Pegawai Setempat
yang direkrut di otoritas Jerman. Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal, KJRI Frankfurt berhasil
merealisasikan masing-masing sebesar 95,43% dan 96,30% dari alokasi yang ada.
Pada tahun 2016 ini telah diselesaikan beberapa permasalahan anggaran yang merupakan
warisan dari tahun anggaran sebelumnya, yaitu SPP tahun 2011 yang tidak terbit SP2D-nya dengan
optimalisasi anggaran di 2016.
Selain itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat selisih kurang belanja Perwakilan yang
disebabkan oleh selisih kurs. Hal ini terjadi karena pencairan revolving belanja menggunakan mata uang
rupiah, sedangkan pada saat transfer menggunakan mata uang USD. Untuk itu, KJRI Frankfurt telah
memanfaatkan optimalisasi anggaran TA 2016 untu menyelesaikan kurang setor sisa UP/TUP TA 2015 ini.
Pada TA 2016 juga mulai diberlakukan transfer UP dalam bentuk USD sesuai dengan kurs tengah
BI. Ganti Uang Persediaan (GUP) dihitung berdasarkan total pengeluaran belanja dalam USD, sehingga
penghitungan Sisa UP tidak lagi dalam bentuk rupiah. Namun secara teknis masih terdapat beberapa
kendala. Salah satu diantaranya karena Perwakilan menggunakan aplikasi SIMKEU di mana pembebanan
belanja menggunakan kurs First-In-First-Out (FIFO), sedangkan untuk revolving menggunakan aplikasi SAS
berdasarkan kurs pada hari tersebut dan akan berubah lagi pada saat SP2D terbit.
Lebih jauh lagi, pembebanan di anggaran Perwakilan dalam mata uang rupiah, sehingga
perbedaan nilai belanja dalam rupiah antara SPP dan SP2D (akibat perbedaan nilai tukar karena
perbedaan waktu terbitnya dua dokumen tersebut) mengakibatkan sisa anggaran menjadi minus.
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Bab IV Penutup
KJRI Frankfurt pada tahun 2016 telah berhasil melaksanakan 100% dari program kerja yang
direncanakan dengan capaian keluaran (Output) 231,65% dengan capaian sasaran (Outcome) riil sebesar
166,90% dari target yang direncanakan. Serapan anggaran KJRI Frankfurt pada tahun 2015 mencapai
86,25% yang disebabkan oleh Belanja Pegawai yang tidak terpakai akibat kekosongan formasi Pegawai
Setempat sampai dengan pertengahan tahun 2016.
Dari persentase kinerja tersebut, KJRI Frankfurt mencatat Indeks Peran Perwakilan sebesar 103,38
dengan Indeks Peningkatan Kegiatan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional sebesar 171,98. Namun, jika
menyesuaikan batasan maksimum kinerja 120% maka capaian sasaran kinerja KJRI Frankfurt yang telah
disesuaikan adalah 103,79% dengan indeks Peningkatan Kegiatan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional
sebesar 105,25.
Capaian Sasaran Strategis
Real

Adjusted

166,90%

103,79%

Indeks Peran
Perwakilan
103,38

Indeks Peningkatan Kegiatan Diplomasi
dan Kerja Sama Internasional
Real
Adjusted
171,98

105,25

Highlight Kinerja KJRI Frankfurt pada tahun 2016 adalah tanggapan dari beberapa pemangku
kepentingan di Indonesia atas inisiatif KJRI Frankfurt menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI ke
Republik Federal Jerman pada bulan April 2016. KJRI Frankfurt mencoba membangun hubungan antara
sekolah-sekolah kejuruan di wilayah kerja dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia, seperti
Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain itu, sejumlah pameran baik itu produk maupun pariwisata yang diikuti maupun yang
difasilitasi KJRI Frankfurt mendapat tanggapan yang sangat baik dari publik dan pengunjung Pameran.
Beberapa kegiatan KJRI Frankfurt yang ditujukan untuk memberdayakan dan membina
Masyarakat Indonesia juga cukup sukses dilaksanakan. Kegiatan Diskusi Reboan mendapatkan sambutan
yang sangat baik dari WNI di kota Frankfurt dan sekitarnya. Pelatihan Angklung dan Tari Tradisional juga
dimanfaatkan tidak hanya oleh WNI tapi juga oleh beberapa orang WN Jerman yang tertarik dengan
budaya Indonesia.
Dalam hal pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di wilayah kerjanya, KJRI Frankfurt telah
berhasil membantu penyelesaian hampir seluruh kasus-kasus WNI bermasalah, baik itu kesehatan
maupun hukum. Dengan tambahan Pegawai Setempat hasil rekrutan tahun 2016 yang seluruhnya
menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada publik di wilayah
kerja, KJRI Frankfurt dapat kembali lagi memperbaiki pelayanan dan
Laporan Kinerja (LKj) KJRI Frankfurt TA 2016 ini merupakan dokumen yang disusun sebagai dasar
penilaian pencapaian kinerja KJRI Frankfurt di TA 2017. Untuk selanjutnya, dokumen ini akan digunakan
sebagai dokumen pembanding dalam memonitor pelaksanaan rencana kerja KJRI Frankfurt di TA 2017,
serta menjadi dasar penyusunan rencana kerja KJRI Frankfurt pada TA 2018. Di samping itu, dokumen ini
akan menjadi baseline penetapan revisi target kinerja dalam Renstra KJRI Frankfurt TA 2015-2019.
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