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KATA PENGANTAR

Pada laporan bulanan periode Oktober 2014 ini, kegiatan-kegiatan Ditjen PEN yang telah

terangkum dalam sistematika pelaporan mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Diversifikasi

Produk Ekspor adalah Kegiatan Launching Fesyen Muslim IFW 2015; mencakup lingkup

kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Ekspor antara lain Kegiatan Aktivasi

Kerjasama Pengembangan Ekspor Surabaya - Jawa Timur, Aktivasi Diseminasi Kerjasama

Pengembangan Ekspor di Kendari.

Kemudian kegiatan Ditjen PEN lainnya yang mencakup lingkup kegiatan Peningkatan Promosi

dan Pencitraan Indonesia antara lain Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-29 Tahun

2014, Pameran The 19th Jogja Trade Expo 2014, Penjajakan kerjasama antara “Al Ahli Holding

Group” dengan perusahaan waralaba asal Indonesia, Pameran Manila FAME 2014; mencakup

lingkup kegiatan Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor melalui Forum

Komunikasi Informasi Ekspor dan Pelayanan Customer Service Centre; serta lingkup kegiatan

Pengembangan SDM di bidang ekspor yang melalui pelaksanaan diklat ekspor.

Adapun penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan/input maupun

informasi kepada Menteri Perdagangan dan unit eselon I lainnya dari Ditjen PEN berkaitan

dengan realisasi dan evaluasi kegiatan sepanjang bulan Oktober 2014. Laporan bulanan ini juga

dibuat dalam rangka mendukung kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Perdagangan dan guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang baik pada Direktorat Jenderal

PEN.

Dengan tersusunnya laporan bulanan periode kesepuluh tahun 2014 ini diharapkan akan

semakin memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan dari

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar Direktorat di Lingkungan Ditjen PEN. Selain itu,

kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan para pimpinan di Lingkungan

Kementerian Perdagangan, melalui penyusunan Laporan Bulanan ini diharapkan dapat

memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan

keputusan.

Jakarta, November 2014

Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional

Nus Nuzulia Ishak
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Guna mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,

selama Bulan Oktober 2014 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional telah

melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. Kinerja

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dalam meningkatkan pengembangan

ekspor dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi peningkatan diversifikasi produk ekspor,

peningkatan kerjasama pengembangan ekspor, peningkatan promosi dan pencitraan Indonesia,

peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor, serta pengembangan SDM

melalui diklat ekspor.

Kinerja Ditjen PEN dalam mendukung program pengembangan ekspor nasional sepanjang Bulan

Oktober 2014 guna pencapaian peningkatan diversifikasi produk ekspor meliputi kegiatan antara

lain: Kegiatan Launching Fesyen Muslim IFW 2015.

Untuk mendukung program pengembangan ekspor nasional, selama Bulan Oktober ini Ditjen

PEN mengikuti berbagai kegiatan antara lain Kegiatan Aktivasi Kerjasama Pengembangan

Ekspor Surabaya - Jawa Timur, Aktivasi Diseminasi Kerjasama Pengembangan Ekspor di

Kendari.

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan promosi dan pencitraan Indonesia pada bulan

Oktober ini telah dilakukan kegiatan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia

(TEI) ke-29 Tahun 2014, Pameran The 19th Jogja Trade Expo 2014,  Penjajakan kerjasama

antara “Al Ahli Holding Group” dengan perusahaan waralaba asal Indonesia, Pameran Manila

FAME 2014.

Peningkatan pelayanan hubungan dagang dan informasi ekspor dilakukan melalui kegiatan

Forum Komunikasi Informasi Ekspor dan kegiatan pelayanan informasi inquiry, dimana pada

bulan Oktober ini telah diterima sebanyak 65 (enam puluh lima) permintaan hubungan dagang

dari sejumlah negara. Selain itu, Customer Service Center (CSC) sepanjang bulan Oktober juga

telah menerima kunjungan dari 13 (tiga belas) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang

membutuhkan layanan berupa konsultasi bisnis dan pertemuan bisnis.

Untuk pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor selama bulan Oktober 2014 ini telah dilakukan

berbagai kegiatan pelatihan ekspor, penjajakan kerjasama dengan instansi terkait dan koordinasi

dalam pengembangan kurikulum dan silabus.

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

dihadapi pada Kegiatan Kegiatan Launching Fesyen Muslim IFW 2015, Kegiatan

Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-29 Tahun 2014.
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BAB I
KINERJA

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor

Launching Zona Fesyen
Muslim IFW 2015

Kegiatan launching fesyen muslim pada Indonesia Fashion Week

(IFW) 2015 merupakan wujud kerjasama Kementerian

Perdagangan c.q Ditjen PEN dengan Asosiasi Perancang

Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dalam mendukung IFW 2015

melalui partisipasi pada zona khusus produk fesyen muslim,

dengan mengangkat tema “Indonesia Moslem Fashion for

International Market”. Kegiatan ini dihadiri oleh media cetak

maupun online, perwakilan Kementerian/lembaga terkait, antara

lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata,

Kementerian Koperasi dan UKM), Divisi Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL) Pertamina, Telkom, Angkasa Pura I, para

desainer dan pecinta fesyen, serta peserta workshop

pengembangan merek fesyen.

Acara launching Fesyen Muslim dikemas dengan beberapa

rangkaian acara, yang terdiri dari:

a. Penayangan video Indonesia Moslem Fashion in IFW

b. Sambutan pembukaan Dirjen PEN Kementerian

Perdagangan.

c. Talkshow menghadirkan narasumber diantaranya: Dirjen
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PEN, Taruna K.Kusmayadi (Ketua APPMI), Rita Zulkaidarati

(Brand Manager Delami Group – Brand “Executive”),

Alphonz Wijaya (Sekjen Asosiasi Pengelola Pusat Belanja

Indonesia), Gilarsi Setijono (founder Indonesia Islamic

Fashion Consortium-IIFC) dengan moderator Retno Murti

(Pimpinan Redaksi Majalah Fashion Pro).

d. Fashion Show oleh 18 orang model yang menampilkan

hasil karya desain dari 4 orang desainer fesyen muslim,

yaitu: Deden Siswanto, Itang Yunasz, Irna Mutiara, The

Executive by Hannie – Heranto, Shafira, Elzatta dan Dauki.

e. Workshop pengembangan merek dengan peserta 20 pelaku

usaha fesyen disampaikan oleh Direktur Pengembangan

Produk Ekspor, Ketua APPMI, dan Konsultan Arrbey

(Handito Juwono). Pelatihan ini dimaksudkan untuk

mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha fesyen

muslim melalui pengembangan merek (rebranding).

Dalam kesempatannya, Dirjen PEN menyampaikan bahwa

Kemendag telah melakukan berbagai program pengembangan

produk yang diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui

peningkatan kualitas dan desain. Kemendag akan memperluas

pasar ekspor dengan membuat distribution channel untuk fesyen

muslim ke wilayah Timur Tengah, Afrika, dan negara - negara

potensi ekspor lainnya, serta dukungan Kemendag dalam

menyukseskan IFW 2015 melalui upaya untuk mendatangkan

buyer internasional.
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Ketua APPMI menyampaikan harapan agar Pemerintah dapat

membantu pelaku fesyen untuk mengembangkan merek sendiri

dan membangun pusat distribusi di negara tujuan pasar Indonesia.

terkait dengan pengembangan merek, APPMI mengapresiasi

Kemendag dengan adanya workshop pengembangan merek yang

diadakan setelah talkshow. APPMI mengharapkan para pengusaha

besar untuk dapat mempromosikan merek sendiri tidak hanya

memproduksi merek asing dengan jumlah besar. Pada kesempatan

itu, Gilarsi (founder IIFC) mengungkapkan bahwa Indonesia

memiliki kekuatan untuk menjadi pusat mode fesyen muslim dunia

karena Indonesia memiliki potensi keterampilan individu dan

motivasi yang besar, pasar lokal yang besar, serta pemahaman

spiritual terhadap fesyen muslim. Diharapkan fesyen muslim

menjadi lokomotif penggerak ekspor fesyen Indonesia di tahun

mendatang.

Rita Zulkaidarati selaku Brand Manager PT.Delami menyampaikan

bahwa para desainer fesyen muslim Indonesia memiliki

kemampuan dan nilai jual yang bagus, sebagai bentuk dukungan

nyata bagi pengembangan fesyen muslim, brand “Executive”

menggandeng tiga desainer fesyen muslim ternama Indonesia, di

antaranya Ria Miranda, Jenahara, dan Hanni Hannato untuk

berkolaborasi menghasilkan produk fesyen muslim yang modern

dan stylish. Alphonz Wijaya yang mewakili Asosiasi Pengelola

Pusat Belanja Indonesia juga menyampaikan bahwa tidak terdapat

diskriminasi terhadap lokal Indonesia untuk ditampilkan pada

tempat strategis di pusat perbelanjaan. Untuk menarik perhatian
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pembeli dan sukses melakukan penjualan, beliau menyarankan

agar pengusaha Indonesia mau belajar dan terus kreatif antara lain

fasad atau tampilan toko harus menarik perhatian. Display

merchandise harus rutin diganti, tata lampu dan layout fashion item

dan toko juga harus dibuat menarik, agar pengunjung juga banyak

datang. Saat pelaksanaan workshop, peserta sangat antusias dan

tertarik untuk mengembangkan beberapa merek untuk target pasar

yang berbeda. Kemendag diharapkan dapat memfasilitasi lebih

banyak merek untuk mengikuti program rebranding. Peserta

berharap adanya partisipasi pameran luar negeri khusus untuk

produk fesyen muslim.

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Kegiatan Aktivasi Kerjasama
Pengembangan Ekspor,
Surabaya - Jawa Timur

Pelaksanaan kegiatan Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor

diselenggarakan merupakan perwujudan kerjasama antara

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN)

dengan Trade Facillitation Office (TFO) Canada. Kegiatan ini

diselenggarakan selama 1 (satu) hari dengan agenda kegiatan

meliputi seminar bertema “Exporting to Canada“ yang

diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2014 di Cendana Meeting

Room, Hotel Alana, dan kunjungan perusahaan ke PT. Sekar Bumi

(Finna Group) pada hari yang sama. Seminar dibuka secara resmi

oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh 60 orang pengusaha/eksportir

dan perwakilan trade support institutions (TSI) Jawa Timur dari

perwakilan Disperindag Kota Malang, Disperindag Kota Surabaya,

P3ED Surabaya, GPEI Jawa Timur, Kadinda Jawa Timur, GAEKI,

ASMINDO, Perhutani, Disperindag Mojokerto, Disperindag Gresik,

Disperindag Jawa Timur, Kompas TV dan produsen berbagai jenis

produk di antaranya karpet, makanan laut, handicraft, furnitur,

industri kayu, eksportir, kopi, bahan kimia, tekstil dan produk tekstil

serta produk lainnya. Tujuan yang ingin dicapai melalui seminar ini

adalah peningkatan pengetahuan eksportir dan mengembangkan

produk/jasa ekspor Indonesia ke Kanada melalui pengenalan pasar

Kanada secara lebih menyeluruh.

Kepala BBPPEI, sebagai wakil dari DJPEN pada kegiatan tersebut,

mengawali kegiatan dengan menyampaikan kata sambutan dan
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memperkenalkan perwakilan TFO Kanada yang hadir pada

kesempatan tersebut, yaitu Ms. Ainsley Butler dan Mr. Zaki Munshi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BBPPEI menjelaskan mengenai

kerjasama yang telah terjalin antara DJPEN dengan TFO Kanada

dan besarnya potensi peningkatan kerjasama yang dapat terjalin

antara Indonesia dan Kanada. Selanjutnya, Ms. Ainsley Butler

memperkenalkan mengenai TFO Kanada dan kegiatan-kegiatan

yang dapat dilakukan oleh TFO Kanada yang dapat dimanfaatkan

oleh mitra kerjasamanya. Dalam sambutan tersebut Ms. Butler

mengundang para pelaku usaha Indonesia untuk lebih

meningkatkan ekspor ke Kanada, karena disamping mempunyai

potensi yang besar sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi

defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Kanada.

Seminar dilanjutkan dengan pemaparan mengenai “Exporting to

Canada“ dipaparkan oleh Mr. Zaki Munshi diawali dengan

memaparkan profil TFO Canada dan memperkenalkan web TFO

Canada beserta beragam keuntungan yang bisa didapatkan para

pelaku usaha dengan mendaftarkan perusahaan pada web

tersebut. Selanjutnya, Mr. Munshi menjelaskan secara rinci

tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pendaftaran tersebut.

Mr. Munshi juga menekankan bahwa pendaftaran perusahaan ke

dalam web TFO Kanada tidak dipungut biaya apapun. Selanjutnya,

Mr. Munshi memaparkan mengenai potensi pasar Kanada beserta

pola konsumen Kanada. Dalam paparan tersebut, Mr. Munshi juga

menggambarkan produk-produk yang memiliki potensi besar dari

Indonesia untuk memasuki pasar Kanada, seperti furnitur, footwear,

dan produk ban yang memiliki market share yang masih rendah,

antara 0,8% - 2,7% dari keseluruhan impor Kanada untuk produk

tersebut. Dalam presentasinya, Mr. Munshi menekankan pada

besarnya angka impor Kanada dari dunia, dimana Kanada

merupakan pasar impor ke-13 terbesar di dunia dengan

meningkatkan nilai impor per tahun sebesar 7%. Selain itu, Mr.

Munshi juga menjelaskan mengenai tantangan yang harus dicermati

oleh eksportir Indonesia ke Kanada, seperti masalah transportasi

dan logistik, serta kepekaan konsumen Kanada terhadap isu-isu

Corporate Social Responsibility (CSR). Presentasi ditutup dengan

penjelasan mengenai pameran-pameran internasional yang akan

diselenggarakan di Kanada pada tahun 2015, di antaranya SIAL
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Canada pada tanggal 28-30 April 2015 di Toronto untuk produk

makanan, Canadian Gift & Tableware Association (CGTA) Gift

Show pada tanggal 25-29 Januari 2015 di Toronto untuk produk

furnitur, dan Toronto Shoe Show pada tanggal 22-24 Februari 2015

dan 23-25 Agustus 2015 di Toronto untuk produk footwear.

Seminar dilanjutkan dengan presentasi success story oleh  salah

satu  perusahaan  di  provinsi  Jawa  Timur  yang telah  melakukan

ekspor  ke Kanada,  yaitu PT. Sekar Bumi  (Finna Group). Melalui

paparannya peserta seminar memperoleh informasi lebih lanjut

mengenai peluang pasar dan tantangan yang akan dihadapi pada

saat ekspor ke Kanada, seperti masalah logistik, penyesuaian

produk, komunikasi dengan importir, dan hal lainnya.

Kegiatan seminar ditutup dengan penyerahan sertifikat secara

simbolis oleh Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pendidikan Ekspor

Indonesia (BBPPEI), Kemendag kepada perwakilan peserta yaitu

PT. Sekar Bumi (Finna Group). Selama presentasi, peserta seminar

terlihat sangat antusias untuk mengetahui peluang yang dimiliki oleh

produk-produknya di pasar Kanada. Hal ini terlihat melalui

banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta seminar

kepada para nara sumber setelah presentasi. Beberapa pengusaha

yang aktif dalam diskusi adalah yang bergerak di bidang bisnis

apparel, produk makanan dan furniture:

a. Apparel
Beberapa peserta yang bergerak di bidang fashion (termasuk

ethnic fashion) memiliki ketertarikan yang cukup besar untuk

memasuki  pasar  Kanada, dan menanyakan mengenai peluang

yang dimiliki oleh produk-produk apparel di  pasar Kanada,

serta kendala  yang  mungkin  dihadapi  oleh  produk apparel

skala industri kecil dan menengah. Menanggapi pertanyaan-

pertanyaan tersebut, TFO Kanada menginformasikan bahwa ±

18% produk impor Kanada adalah produk apparel dan kembali

mendorong para pengusaha tersebut untuk mendaftarkan

perusahaannya di situs resmi TFO Kanada (www.tfocanada.ca),

agar profil perusahaan dan produk-produk yang dimiliki para

pengusaha tersebut dapat diakses oleh importir-importir Kanada.
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b. Food and Beverage
Salah satu peserta seminar yang bergerak di bidang bumbu

(spices) khas Indonesia memiliki ketertarikan untuk memulai

ekspor ke Kanada dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai

peluang produk makanan (termasuk bumbu) khas Indonesia di

pasar Kanada sangat besar. Hal ini salah satunya didorong oleh

besarnya jumlah imigran asal Asia di Kanada (1/5 populasi

Kanada merupakan imigran, di mana 57% diantaranya berasal

dari Asia dan Timur Tengah).

Peserta seminar juga mengharapkan agar lebih banyak jenis

produk pertanian Indonesia yang digunakan di Kanada (tidak

hanya produk karet yang merupakan komoditi ekspor utama

Indonesia ke Kanada). Menanggapi harapan tersebut, TFO

Canada menyampaikan bahwa selain dengan promosi produk

melalui web TFO Canada, Kedutaan Besar Kanada untuk

Indonesia juga memiliki pekerja di bidang perdagangan yang

memiliki kewajiban untuk menciptakan commercial link antara

perusahaan Indonesia dan Kanada, sehingga dapat

meningkatkan keberagaman komoditi ekspor Indonesia ke

Kanada.

Selain eksportir yang bergerak di bidang bumbu dan produk

pertanian, eksportir kopi asal Jawa Timur juga berkeinginan

untuk mengakses pasar Kanada. Dalam hal ini, perwakilan TFO

Kanada menyampaikan walaupun kopi tidak termasuk salah satu

komoditi impor utama Kanada, namun Kanada merupakan salah

satu negara dengan tingkat konsumsi kopi yang cukup besar.

Selain itu, beragam informasi mengenai pasar kopi di Kanada

tersedia pada situs TFO Canada. Sehubungan besarnya

ketertarikan eksportir Jawa Timur di bidang food and beverage,

TFO Kanada mendorong para pengusaha tersebut untuk

berpartisipasi dalam pameran SIAL 205, di mana pada pameran

SIAL Canada 2015 Indonesia akan menjadi country partner.

c. Furniture
Salah satu peserta yang bergerak di bidang furniture dan sangat

tertarik untuk mengambil pangsa pasar yang terdapat di Kanada

menanyakan mengenai jenis produk furniture yang sangat

dibutuhkan di Kanada. Menanggapi pertanyaan tersebut,
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perwakilan TFO Canada menyampaikan bahwa seluruh

informasi yang dibutuhkan mengenai pasar furniture di Kanada

tersedia di web TFO Canada pada bagian market information

paper. Selain itu, perwakilan TFO Canada mendorong

pengusaha tersebut untuk berpartisipasi pada pameran

Canadian Gift & Tableware Association (CGTA) Gift Show yang

pada tanggal 25-29 Januari 2015 di Toronto.

d. Isu CSR
Salah satu peserta seminar melihat kepekaan konsumen

Kanada terhadap isu CSR merupakan salah satu peluang, di

mana konsumen Kanada bersedia untuk membayar lebih

produk-produk yang mengedepankan isu-isu CSR. Untuk itu,

peserta dimaksud menanyakan mengenai keberadaan lembaga

audit khusus CSR di Kanada, yang dapat mengeluarkan

sertifikat resmi, untuk kemudian disajikan pada label kemasan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan TFO Canada

menyampaikan bahwa saat ini Kanada belum memiliki lembaga

yang khusus menangani masalah sertifikasi CSR. Namun

demikian, Kanada saat ini memberlakukan standar CSR seperti

yang berlaku secara internasional. Untuk standar-standar yang

belum disepakati secara internasional, Kanada merujuk kepada

standar yang berlaku di Amerika Serikat.

e. Isu Lainnya
Melihat besarnya antusiasme para peserta seminar, perwakilan

TFO Canada kembali menekankan bahwa Kanada memberikan

perhatian yang sangat besar pada wanita, termasuk pada wanita

pengusaha. Diinformasikan bahwa kedepannya TFO Canada

menargetkan 25% perusahaan yang melakukan ekspor ke

Kanada dimiliki oleh wanita. Atase Perdagangan (Atdag)

Indonesia di Ottawa juga menyampaikan bahwa Indonesia

memiliki perwakilan perdagangan di Ottawa dan Vancouver,

yang dapat membantu memfasilitasi pengusaha Indonesia untuk

pameran di Kanada berupa bantuan penyewaan booth. Untuk

bidang fashion, Atdag Ottawa mendorong wanita pengusaha

Indonesia untuk berpartisipasi pada pameran fashion muslim

yang diadakan di Kanada.
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Kunjungan perusahaan dilaksanakan pada hari yang sama dengan

tujuan showroom PT. Sekar Bumi (Finna Group) guna mengetahui

secara langsung ragam produk yang dimiliki oleh PT. Sekar Bumi

dan potensinya untuk pasar Kanada. Di showroomnya, PT. Sekar

Bumi (Finna Group) tidak hanya menyajikan produk-produk yang

diproduksi sendiri, namun juga menampilkan produk-produk

makanan yang diproduksi oleh UKM setempat. Dari kunjungan

tersebut, terlihat bahwa produk makanan olahan yang diproduksi

oleh PT. Sekar Bumi (Finna Group) telah memiliki nilai jual yang

cukup bagus untuk pasar Kanada dari aspek pengemasan dan jenis

produk. Sementara untuk produk makanan yang dihasilkan oleh

UKM setempat masih memerlukan beberapa perbaikan, terutama di

bidang pengemasan.

Aktivasi Diseminasi Kerjasama
Pengembangan Ekspor di
Kendari

Aktivasi yang mengangkat tema “Seminar dan Klinik Bisnis

Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor” merupakan

hasil kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan berbagai

pihak antara lain: Kadin Indonesia, Bank Mandiri, dan PT. ASEI

Reasuransi Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 29 – 30

Oktober 2014 di Swiss BelHotel Kendari - Provinsi Sulawesi

Tenggara ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

wawasan bagi para pelaku usaha berorientasi ekspor khususnya di

bidang trade financing/pembiayaan ekspor. Peningkatan

pengetahuan dan wawasan tidak saja dilakukan kepada para

pelaku usaha melainkan juga melibatkan pemangku kepentingan

terkait di prov. Sulawesi Tenggara, sehingga usaha pengembangan

pelaku usaha dan ekspor berdaya saing tinggi yang dilakukan oleh

Kementerian Perdagangan dapat membuahkan hasil.

Kegiatan Aktivasi Kerjasama ini merupakan tindak lanjut nota

kesepahaman antara Kemendag dengan Kadin Indonesia yang

ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014, dimana salah satu

ruang lingkupnya melakukan penyelenggaraan pengembangan pola

kemitraan yang bermanfaat dalam peningkatan daya saing dan nilai

tambah ekspor nasional. Melalui klausul kerjasama tersebut maka

Kadin Indonesia melalui PT.Palapa Berdikari Nusantara beserta

Ditjen PEN melakukan penjaringan terhadap para pelaku usaha

yang berorientasi ekspor di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk

diberikan fasilitasi dan pengetahuan di bidang trade



Ditjen PEN Laporan Bulanan Periode Oktober 2014
10

10

financing/pembiayaan ekspor. Kegiatan aktivasi di Kendari dibuka

oleh Kepala Disperindag Prov.Sulawesi Tenggara, Ibu Hj.Siti Saleha

SE, MSi yang dihadiri oleh 60 (enam puluh) orang pelaku usaha

berorientasi ekspor dan pemangku kepentingan daerah, khususnya

di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Industri penyangga ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari

industri pertanian/perkebunan, industri pertambangan dan industri

perikanan/kelautan. Produk unggulan saat ini ditopang oleh industri

pertanian/perkebunan seperti tanaman kelapa dan minyak nilam.

Untuk industri minyak nilam, di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat

terdapat 300 – 400 penyuling nilam. Selain itu produk ikan cakalang

dan gurita beku juga menjadi komoditas ekspor unggulan daerah

dengan tujuan ekspor ke negara Jepang, Amerika, dan Thailand.

Tercatat 2 (dua) perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang

telah melakukan ekspor produk tersebut yaitu PT.Sultra Tuna dan

Yanagi Histalaraya.

Penyelenggaraan kegiatan “Seminar dan Klinik Bisnis

Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor” diharapkan

mampu membantu para pelaku bisnis di Provinsi Sulawesi

Tenggara untuk meningkatkan usahanya sehingga dapat

mendongkrak kinerja ekspor provinsi. Pewakilan Kadin Indonesia

juga menyampaikan bahwa guna menyikapi penurunan kinerja

ekspor daerah, maka Pemerintah dan pelaku usaha memiliki peran

penting untuk bersinergi mendorong ekspor komoditas unggulan

potensial di daerah sehingga dapat berkontribusi positif terhadap

peningkatan perekonomian melalui aktivitas ekspor. Hal ini

diharapkan dapat berdampak positif terhadap penguatan ekonomi

daerah, sehingga siap untuk menghadapi pasar bebas, seperti

ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Pemaparan oleh Narasumber
a. Komite Tetap Modal Ventura & Pembiayaan Alternatif

Bidang Perbankan dan Finansial, Kadin Indonesia.
Kadin Indonesia dalam hal ini Komite Tetap Modal Ventura &

Pembiayaan Alternatif bidang Perbankan dan Finansial

memperkenalkan sistem keuangan berbasis IT kepada pelaku

usaha yaitu cloud computing for small business (Enterprise

Resource Planning/Accounting, Customer Relation
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Management, Data Storage, Cloud Operation System).

Tujuan dari sistem ini digambarkan pada 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Membangun sistem layanan UKM untuk penguatan industri

kecil/menengah dan mempermudah fungsi pemantauan

serta pembinaan oleh Pemerintah menggunakan

infrastruktur publik cloud computing.

2. Menghasilkan aplikasi sistem layanan publik berbasis cloud

computing dengan teknologi open source, berupa aplikasi

ERP, CRM, accounting, data storage, cloud operating

system, yang dapat dimanfaatkan UKM dengan biaya

rendah.

3. Membangun data center berbasis cloud untuk

mengintegrasikan informasi mengenai aktivitas bisnis UKM.

b. PT.Bank Mandiri (Persero)
Bank Mandiri memberikan solusi kepada para pelaku usaha

eksportir dalam melakukan kegiatan ekspor khususnya dalam

hal trade financing. Pelayanan yang diberikan kepada para

pelaku usaha terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap yaitu pre shipment,

post shipment, post shipment dan reporting.

c. PT. ASEI Reasuransi Ekspor Indonesia (Persero)
Asuransi ekspor diperlukan untuk memberikan perasaan aman

kepada eksportir dalam menghadapi resiko ekspornya, serta

meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang

baru khususnya dalam upaya eksportir memenuhi permintaan

pasar.

d. Palapa Nusantara Berdikari
Visi dan misi dari PT. Palapa Nusantara Berdikari yaitu

menciptakan, membina dan memperkuat permodalan pelaku

usaha di daerah yang memiliki potensi bisnis dengan prinsip

pengelolaan manajemen usaha yang baik. Investasi berupa

pemberian modal kepada pelaku usaha juga dengan

pertimbangan beberapa hal yaitu:

1. Investasi pada usaha yang memberi nilai tambah;

2. Investasi pada UKM yang terkait sektor unggulan daerah;

3. Investasi pada industri yang dapat memberikan multiplier
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effect yang besar di daerah;

4. Investasi pada usaha yang dapat menyerap tenaga kerja

relatif banyak.

e. Perwakilan Dit.Kerjasama Pengembangan Ekspor
Pada kesempatan ini dipaparkan mengenai tugas dan fungsi

serta pencapaian kinerja Dit.KPE untuk memfasilitasi kerjasama

Ditjen PEN dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

baik di dalam ataupun di luar negeri. Lebih lanjut dijelaskan

tentang program kerja Ditjen PEN di tahun 2015 serta mengajak

pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk

berpartisipasi pada kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2015.

Selain pemaparan, pihak-pihak yang menjadi narasumber juga

memberikan konsultasi agar peserta dapat memperoleh informasi

langsung dari narasumber. Perwakilan dari Dit.KPE bersama

dengan Kadin Indonesia dan PT.Palapa Nusantara Berdikari yang

didampingi oleh Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan

kunjungan ke perusahaan ekspor potensial yaitu: UD. Irfadin.

Kunjungan ke perusahaan ekspor potensial dilakukan pada tanggal

30 Oktober 2014 bertempat di desa Lakara Kecamatan Palangga

Selatan, Kabupaten Konawe Selatan.

1.3. Peningkatan Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia

1.3.1. Kegiatan Dalam Negeri

Penyelenggaraan Trade
Expo Indonesia (TEI) ke-29
Tahun 2014

Pembukaan TEI ke-29 tahun 2014
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Penyelenggaraan TEI ke - 29 Tahun 2014, Dalam rangka

mempromosikan produk, jasa dan investasi Indonesia ke pasar

internasional bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta, dengan

mengusung tema “Towards Green Business”. TEI ke 29 tahun

2014 ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 8-12

Oktober 2014 dan dibuka secara resmi pada hari Rabu, 8 Oktober

2014 bertempat di Hall D2 Arena JIExpo oleh Menteri Perdagangan

R.I. Dalam rangkaian kegiatan pembukaan TEI 2014 juga dilakukan

penyerahan Penghargaan Primaniyarta kepada 15 (lima belas)

pelaku ekspor berprestasi. Selain penghargaan Primaniyarta, pada

tahun 2014 juga diberikan penghargaan Primaduta Award kepada

6 (enam) pelaku usaha asing yang merupakan jejaring mitra

dagang Indonesia yang secara konsisten melakukan importasi

produk-produk Indonesia.

Pada acara pembukaan TEI 2014, Kementerian Perdagangan

kembali memberikan Penghargaan Primaniyarta (Primaniyarta

Award) Tahun 2014 kepada 15 (lima belas) eksportir Indonesia

yang berprestasi untuk 4 (empat) kategori yakni Eksportir

Berkinerja, Eksportir Pembangun Merek Global, Eksportir Potensi

Unggulan, dan Eksportir Pelopor Pasar Baru. Pemberian

penghargaan ini selain bentuk apresiasi Pemerintah atas kerja

keras dan kontribusi perusahaan eksportir dalam meningkatkan

ekspor non migas nasional, akan tetapi juga menjadi motivator atau

tauladan bagi eksportir lainnya.
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Kementerian Perdagangan tidak hanya memberikan penghargaan

kepada eksportir Indonesia yang berprestasi melalui Penghargaan

Primaniyarta, akan tetapi juga memberikan penghargaan kepada

para perusahaan asing selaku buyer yang loyal membeli produk,

memiliki kinerja nilai impor yang semakin besar selama 3 (tiga)

tahun berturut- turut dan mengembangkan jenis produk impor dari

Indonesia. Pemberian Penghargaan Primaduta dilakukan melalui

seleksi yang sangat ketat. Pengusulan calon penerima

penghargaan dilakukan oleh Perwakilan R.I. di luar negeri dengan

terlebih dahulu melalui proses verifikasi. Berdasarkan hasil

penjurian yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri

Perdagangan Nomor 1140/M-DAG/KEP/10/2014 tentang

Penetapan Penerima Tanda Penghargaan Primaduta (Primaduta

Award) Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014, tahun ini terpilih 6

(enam) perusahaan yang berasal dari 6 (enam) negara sebagai

penerima Penghargaan Primaduta. Untuk Kategori Kelompok

Produk Manufaktur/Industri berhasil diperoleh Mitsubishi

Corporation (Jepang), Thai Oleochemicals Co., Ltd (Thailand), dan

Baraka Contracting & trading Est (Mesir). Sedangkan untuk

Kategori Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) berhasil diperoleh

Cafea Gmbh (Jerman), Midesa S.A.C. (Chile), dan Fakih Group of

Companies (Uni Arab Emirat).

Kepesertaan TEI ke-28 tahun 2014
Pada penyelenggaraan TEI 2014, tingkat okupansi seluruh venue
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penyelenggaraan mencapai 98% dengan total eksibitor mencapai

1.550 peserta, dengan rincian sebanyak 325 peserta menempati

hall A (produk manufaktur), 198 peserta pada hall B (furnitur), 331

peserta pada hall C (makanan dan minuman), 284 peserta pada

hall D (produk fesyen dan produk premium), 403 peserta pada hall

F (produk UKM dan perwakilan daerah), dan 9 peserta di area

Open Space (outdoor furniture, knock-down house). Adapun

eksibitor TEI mewakili berbagai sektor, diantaranya sektor industri

manufaktur, hasil pertanian, makanan dan minuman, industri

strategis, hingga sektor jasa. Selain kepesertaan di atas, secara

khusus TEI Tahun 2014 menghadirkan beberapa pavilion di

antaranya ASEAN Pavilion. Pavilion ini diharapkan menjadi wadah

untuk mempromosikan peluang perdagangan dan investasi di

negara-negara anggota ASEAN. Selain itu juga ditampilkan The

Pride of Indonesia Pavilion, merupakan showcase produk-produk

strategis unggulan dan terbaik Indonesia yang diproduksi oleh

sejumlah perusahaan Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) terkemuka di Indonesia yang dikelompokkan

dalam 4 (empatkategori, yakni green product, high tech product &

industri strategis, produk manufaktur, serta produk kreatif UKM.

Pada TEI 2014 juga terdapat DDS Pavilion yang menampilkan

sekitar 27 pelaku usaha yang berasal dari berbagai daerah yang

telah menerima program pendampingan desainer oleh

Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Pengembangan

Ekspor Nasional.
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Kunjungan Buyers dan Nilai Transaksi
Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2014, tercatat 14.345

buyer mancanegara dari lebih dari 125 negara yang hadir pada

arena pameran. Buyers dengan jumlah terbesar berasal dari

Malaysia sebesar 9% dari seluruh pengunjung. Kemudian posisi

kedua dan seterusnya diikuti oleh India dengan komposisi 5,39%;

Singapura dengan 4%; Saudi Arabia dengan 3,69%, dan

Bangladesh dengan 3,62%. Jumlah kunjungan TEI 2014 meningkat

53,54% bila dibandingkan dengan TEI 2013 yang hanya dikunjungi

oleh 9.343 buyers dari 118 negara. Pada penyelenggaraan TEI

2014, sebanyak 1.543 delegasi misi dagang dari 64 negara juga

turut hadir.

Penyelenggaraan TEI 2014 berhasil mencapai total transaksi

sebesar US$ 1,42 miliar yang terdiri dari transaksi produk sebesar

US$ 814,31 juta (meningkat sebesar 17,64% dibandingkan pada

TEI 2013); transaksi jasa US$ 105,09 juta (meningkat sebesar

59,48% dibandingkan pada TEI 2013); dan investasi US$ 500 juta

(menurun sebesar 53,18% dibandingkan pada TEI 2013). Dari total

transaksi tersebut, transaksi barang tercatat sebesar 57,37%; jasa

7,40%; dan investasi 35,23%. Investasi tersebut berasal dari 13

negara, di antaranya Korea Selatan, Taiwan, Aljazair,  Australia.

Investasi dilakukan di sektor industri manufaktur, properti, energi,

infrastruktur, pertambangan, dan industri makanan. Sementara itu,

sepuluh produk yang paling diminati buyers selama

penyelenggaraan TEI 2014 adalah furnitur (13,17%), makanan

olahan (11,8%), TPT (6,54%), building materials (5,61%), kertas

dan produk kertas (5,52%), peralatan dan perlengkapan medis

(5,27%), otomotif dan komponen (5,11%), kopi (4,74%), makanan

dan minuman (4,65%), serta CPO dan turunannya (4,14%).

Permintaan untuk produk-produk tersebut sebagian besar berasal

dari Kanada, India, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat,

Jepang, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Nigeria, dan Mesir. Untuk

sektor jasa, hospitality merupakan bidang yang paling banyak

diminati buyers, diikuti construction, engineering, agriculture,

fishery, manufacture, kesehatan, minyak dan gas, teknologi

informasi, serta otomotif.  Permintaan untuk sektor ini sebagian

besar berasal dari Jepang, Malaysia, Qatar, Ethiopia, Taiwan,

Belanda, Sudan, New Zealand, Yaman, dan Saudi Arabia.
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Business Matching
Sebagai rangkaian kegiatan TEI, pada tanggal 9-12 Oktober 2014

juga dilaksanakan kegiatan business matching yang dimaksudkan

untuk memfasilitasi pertemuan antara visitor dan eksibitor TEI

untuk penjajakan peluang kerjasama. Kegiatan ini diikuti oleh visitor

lebih dari 30 negara, di antaranya Oman (dengan estimasi

transaksi tertinggi), Bangladesh, Turki, Pakistan, Thailand, Uni

Emirat Arab, dll. Adapun estimasi transaksi dagang yang diperoleh

pada penyelenggaraan business matching hingga hari terakhir

pelaksanaan mencapai US$ 16.135.910, dengan produk yang nilai

transaksinya terbanyak berturut-turut sebagai berikut makanan dan

minuman olahan, TPT, aneka kerajinan dan barang hadiah, mebel

dan perlengkapan rumah, produk pertanian, material bangunan,

pakaian jadi dan aksesoris, komponen otomotif, minyak kelapa

sawit dan turuannya, serta produk perawatan tubuh.
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Selama penyelenggaraan TEI 2014 juga telah dilakukan beberapa

penandatanganan Kontrak Dagang antara eksportir Indonesia

dengan importir berbagai negara sahabat, antara lain Australia,

Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman. Kontrak dagang yang

ditandatangani selama TEI 2014 berlangsung tersebut antara lain

untuk produk makanan olahan, furnitur, produk karet, dan produk

garmen. Guna mendukung peningkatan ekspor non migas

nasional, pada tanggal 8 Oktober 2014 yang lalu telah dilakukan

penandatanganan kerja sama promosi ekspor antara Kementerian

Perdagangan c.q. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor

Nasional dengan Import Promotion Desk (IPD) Jerman.  Kerja

sama ini fokus  pada upaya mendorong ekspor untuk 3 (tiga)

kelompok besar produk yaitu natural ingredients for food, pharma

and cosmetics, fresh fruit and vegetables.

Kerjasama dan Kontrak Dagang

Selama penyelenggaraan TEI 2014 juga telah dilakukan beberapa

penandatanganan Kontrak Dagang antara eksportir Indonesia

dengan importir berbagai negara sahabat, antara lain Australia,

Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman. Kontrak dagang yang

ditandatangani selama TEI 2014 berlangsung tersebut antara lain

untuk produk makanan olahan, furnitur, produk karet, dan produk

garmen. Guna mendukung peningkatan ekspor non migas

nasional, pada tanggal 8 Oktober 2014 yang lalu telah dilakukan

penandatanganan kerja sama promosi ekspor antara Kementerian

Perdagangan c.q. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor

Nasional dengan Import Promotion Desk (IPD) Jerman.  Kerja
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sama ini fokus  pada upaya mendorong ekspor untuk 3 (tiga)

kelompok besar produk yaitu natural ingredients for food, pharma

and cosmetics, fresh fruit and vegetables.

Trade and Investment Forum (TI Forum)
Dalam rangka penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-29

pada tanggal 8 - 12 Oktober 2014, salah satu kegiatan yang

diagendakan adalah Trade and Investment (TI) Forum. TI Forum

dilaksanakan pada tanggal 9 -10 Oktober 2014 di Gedung Niaga

Mart Lantai 6 Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta

dengan tema “Investment for trade” dengan sub tema pada Sesi 1.

“Expand Your Opportunities In Remarkable Indonesia” dan sub

tema pada Sesi 2. “Strengthening Indonesian Investment Abroad

and Attracting Export Oriented Investment”. TI Forum pada tahun

ini kami kembali bekerjasama dengan Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM). Kegiatan ini diharapkan akan mampu

membangun sinergi aktif antara pemerintah dan dunia usaha dalam

membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di sektor

perdagangan dan investasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan TI

Forum terdiri dari 4 kegiatan utama yaitu Trade and Investment

Seminar yang menghadirkan Menteri Perdagangan, Kepala BKPM,

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dirjen Kerjasama

Industri Internasional Kementerian Perindustrian dan Wakil Ketua

Umum KADIN Bidang Asosiasi sebagai pembicara; Export Summit

dengan format focus group discussion antara Wakil Menteri

Perdagangan dengan para Kepala Perwakilan RI di luar negeri dan



Ditjen PEN Laporan Bulanan Periode Oktober 2014
20

20

stakeholder perdagangan terkait; Interactive Dialogue serta

kegiatan business counseling/klinik bisnis.

Jumlah peserta yang hadir dalam Trade and Investment Seminar

sebanyak 720 orang terdiri dari para Duta Besar dari negara

sahabat di Indonesia, Duta Besar Indonesia di luar negeri, Fungsi

Ekonomi, Buyers/Importir, para investor, para Atase Perdagangan,

para Kepala dan Wakil Kepala Indonesian Trade Promotion Center

(ITPC), Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC), Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Kepala Daerah, anggota

KADIN, Asosiasi, para pelaku usaha dan pejabat pemerintah.

Kedutaan Besar negara sahabat di Indonesia antara lain yaitu

Afrika Selatan, Nigeria, Malaysia, Australia, Bosnia dan

Herzegovina, Italia dan Slovakia. Duta Besar yang hadir adalah

Duta Besar Afrika Selatan di Indonesia, Duta Besar R.I. di Abu

Dhabi, Pretoria, Zagreb dan Nigeria.

Pameran The 19th Jogja Trade
Expo 2014

Pameran The 19th Jogja Trade Expo dilaksanakan tanggal 15 – 19

Oktober 2014 di Jogja Expo Center, DIY. Jogja Trade Expo (JTE)/

Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED) tahun 2014, merupakan

pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta, c.q Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

UKM DIY, bekerjasama dengan Kamar Dagang & Industri DIY,

Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), serta elemen swasta

lainnya. Pameran Jogja Trade Expo (JTE) dibuka secara resmi

oleh Asisten Perencanaan dan Pembangunan, Setda D.I

Yogyakarta  Dr.Ir.Didik Purwadi dan dihadiri oleh Wakil Gubernur

Bangka Belitung, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kadisperindag
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Jawa Barat, Kadisperindag Kab.Sleman dan Kadisperindag

Yogyakarta. Keikutsertaan Ditjen PEN tahun ini merupakan

keikutsertaan yang ke-19 kalinya dengan membangun stand di

lahan seluas 120 sqm serta spesial desain yang diisi oleh 13

perusahaan yaitu: Aneka Permata, Ariesta Bordir, Arirang, Astika,

Bon bon Craft, Cicita, Dita Kaligrafi, Lakoca, Manggar Bag,

Mubarok Cipta Delicia, Progress Yogya, Tashindo Pitaprima dan

Tirtorejo. Selama pameran berlangsung, perusahaan yang

dikoordinir oleh Ditjen PEN mencatatkan jumlah transaksi retail

sebesar Rp.151.018.000,. Transaksi tahun ini mengalami kenaikan

sekitar 42,79% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp.105.762.000.

Secara keseluruhan pameran JTE 2014 mencatat transaksi retail

sebesar Rp. 4.863.000.000,- dengan jumlah pengunjung yang

datang sebanyak 50 ribu orang. Adapun buyer yang datang berasal

dari negara India, Turki, Brunei Darussalam, Timur Tengah,

Tiongkok, Bangladesh dan Malaysia. Produk yang paling diminati

tahun ini oleh pengunjung adalah produk batu-batuan, kaligrafi,

kerajinan tangan, embroidery dan makanan. Dari komunikasi

dengan buyer yang datang mereka mengetahui pameran ini dari

website Ditjen PEN dan FMS TEI 2014, sehingga pihak EO JTE

dapat memaksimalkan website Ditjen PEN lebih optimal dalam

mempromosikan pameran JTE.
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1.3.2. Kegiatan Luar Negeri

Penjajakan kerjasama antara
“Al Ahli Holding Group”
dengan perusahaan waralaba
asal Indonesia

Berdasarkan koordinasi KBRI Abu Dhabi dengan ITPC Dubai

beberapa waktu yang lalu, diperoleh informasi mengenai minat Al

Ahli Holding Group (AAHG) untuk menjajaki kerjasama pembukaan

waralaba asal Indonesia di Persatuan Emirat Arab (PEA). AAHG

adalah perusahaan asal Dubai yang antara lain memiliki Dubai

Outlet Mall dan pemegang lisensi waralaba/franchise beberapa

produk di antaranya Starbucks dan Gold’s Gym. Sebagai

permulaan AAHG menyampaikan minat untuk membuka waralaba

di PEA serta meminta rekomendasi perusahaan asal Indonesia

lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, perwakilan RI di Dubai telah

mengajukan usulan beberapa perusahaan dalam bidang fashion,

food and beverages di antaranya Bakmi GM, Sate Khas Senayan

dan Dian Pelangi Butik. Terkait hal dimaksud, perancang busana

dan pengusaha asal Indonesia yaitu Dian Pelangi menyambut baik

dan memutuskan untuk berkunjung ke Abu Dhabi dan Dubai pada

8-11 Oktober 2014 guna melakukan pertemuan awal dengan

AAHG. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan “UAE –

Indonesia Fashion Event” di Abu Dhabi pada 23 April 2014 yang

lalu.

Pada tanggal 8 Oktober 2014, fungsi ekonomi KBRI Abu Dhabi,

KJRI Dubai dan ITPC Dubai telah menfasilitasi pertemuan antara

AAHG dengan Dian Pelangi.  Tujuan pertemuan adalah penjajakan

kerjasama pembukaan cabang butik Dian Pelangi di Dubai. Dalam

pertemuan tersebut pihak Al Ahli diwakili oleh Mr. Parvez, Mr.

Mustafa serta Ms. Catherine Rein dari divisi Business and

Development.

Adapun beberapa hal yang dibicarakan antara lain:

a. Pihak Dian Pelangi memberikan penjelasan mengenai produk,

sejarah bisnis dan buyernya yang banyak berasal dari luar

negeri termasuk Dubai. Selain itu, juga diberikan penjelasan

bagaimana proses penciptaan produknya mulai dari hulu

sampai dengan hilir yang ditekankan kepada sentuhan khas

Indonesia. Disampaikan pula bahwa saat ini Dian Pelangi telah
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memiliki beberapa outlet di Indonesia dan Malaysia. Dian

Pelangi juga menceritakan bagaimana antusiasnya pengunjung

fashion shownya di berbagai negara yang tidak hanya

didominasi oleh konsumen muslim, akan tetapi juga oleh non-

muslim.

b. Pihak Al Ahli menjelaskan sekilas tentang AAHG yang bergerak

di banyak bidang termasuk fashion, food and beverages. Terkait

dengan Dian Pelangi, pihak Al Ahli memiliki sense bahwa merek

dan produk yang dihasilkan oleh Dian Pelangi akan

mendapatkan pasar tidak hanya di PEA, melainkan juga negara

GCC (Gulf Cooperation Council) dan bahkan MENA (Middle

East and North Africa). Namun yang akan dijajaki selanjutnya

adalah bentuk kerjasamanya, apakah dapat berupa franchisee

dengan franchisor atau sebagai agen tunggal pemegang merek.

c. Selain itu pihak Al Ahli juga menanyakan visi dan misi

pengembangan bisnis Dian Pelangi. Untuk melangkah ke tahap

selanjutnya pihak Al Ahli masih akan melakukan riset untuk

melihat potensi pasar dan pesaing serta analisis internal dan

ekstrnal bisnis. Dalam hal ini AAHG mungkin akan bekerjasama

dengan lembaga atau konsultan riset internasional seperti

KPMG atau Ernst and Young seperti yang biasa mereka

lakukan ketika ingin mengembangkan suatu bisnis baru.  Pihak

Al Ahli juga menyakinkan Dian Pelangi bahwa jika sudah dapat

menguasai Dubai, maka merek Dian Pelangi akan mudah

untuk  dikenal  dan bertahan di pasar maupun khususnya di

kawasan GCC dan MENA.

d. Mengakhiri pertemuan, pihak Al Ahli mengajak Dian Pelangi

untuk meninjau Dubai Outlet Mall serta menunjukan outlet -

outlet produk fashion yang ada di dalamnya. Al Ahli

menyampaikan bahwa untuk pasar PEA, produk fashion

mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya

dikarenakan daya beli masyarakat yang tinggi dan Dubai saat

ini telah tumbuh menjadi salah satu destinasi wisata belanja

dunia. Pada tanggal 9 Oktober 2014, pihak Dian Pelangi telah

bertemu dengan NBAD yang diwakili oleh Director Alliances &

New Initiatives Banking dan Relationship Manager SME
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Banking dari NBAD guna mendiskusikan mengenai skema

dukungan pembiayaan untuk  mendukung  ekspansi bisnis

muslim Indonesia di PEA.  Selain  itu  pada  11 Oktober 2014,

pihak  Dian  juga telah dipertemukan dengan President of

Nexus Business Services, perusahaan  konsultan bisnis asal

Abu Dhabi, guna memperoleh  gambaran  lain  mengenai  bisnis

waralaba di PEA.

e. Sebagai tindak lanjut penjajakan kerjasama waralaba Indonesia,

pihak Al Ahli Group saat ini tengah berkunjung ke Jakarta pada

11 - 13 Oktober 2014. AAHG dijadwalkan untuk melakukan

serangkaian pertemuan awal dengan J.CO Donuts, Excelso

Coffee, Taman Sari Royal Heritage Spa serta pertemuan

lanjutan dan meninjau langsung butik Dian Pelangi di Jakarta.

Pameran Manila FAME 2014 Manila FAME 2014 merupakan salah satu pameran design & life

style terbesar dan bertaraf internasional di Filipina yang

diselenggarakan dua kali dalam setahun. Produk yang ditampilkan

antara lain furniture, furnishings, apparel & fashion, gifts & premium

item. Peserta lokal (dalam negeri) menempati lantai 1 sedangkan

peserta internasional menempati lantai 2 gedung SMX Convention

Center, Lt.2 Pasay City Filipina. Untuk pertama kalinya Direktorat

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN)

bekerjasama dengan Atase Perdagangan Filipina berpartisipasi

pada Pameran Internasional Manila FAME yang diselenggarakan

tanggal 16 – 19 Oktober 2014 di SMX Convention Center, Lt.2

Pasay City Filipina dengan mengusung tema Trade With

Remarkable Indonesia.
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Pada event ini, Paviliun Indonesia menempati luas lahan 144 m2

yang dibangun dengan desain khusus dan diisi oleh 14 (empat

belas) perusahaan yaitu MEDA’s Living (carving furniture, tabletop

and accessories), Dallas Tiger (home decor & furniture), Leginayba

(jewellery and home decor), Rumah Putri (quilting), Manggar

Natural (recycled glass vase bowl and driftwood base), GMC

Collection (fashion accessories), Nahdi Jewellery (jewelry), Sinar

Jati Furniture (furniture, gazebo, craft), Rumah Mekar (home

decor), Cantik Rumah Batik (fashion & accessories), serta

Valentino Mutiara (jewelry).

Pameran dibuka secara resmi oleh Direktur Department of Trade

and Industry (DTI) Filipina, Mr. Myrna Pablo pada tanggal 16

Oktober 2014. Peserta pameran internasional berasal dari 8 negara

yaitu: Australia, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, India,

Tiongkok, Pakistan dan Taiwan.

Selama 4 (empat) hari pameran berlangsung, paviliun Indonesia

dikunjungi oleh sekitar 200 pengunjung yang antara lain berasal

dari Australia, Hongkong, Korea, Belgium, Estonia, Jepang, India,

Taiwan, Amerika Serikat, Saudi Arabia, Perancis, Irlandia dan

Singapura. Selama pameran berlangsung telah terjadi kontak

dagang yang diperkirakan mencapai jumlah USD 1.381.300 untuk

produk home decor (recycled glass vase & bowl on driftwood),

leather accessories bags, travel bags, dan silver jewellery.  Adapun

untuk direct order sebesar USD 106.053. stand informasi diisi

dengan berbagai informasi antara lain direktori peserta pameran

dan Directory of Indonesia Products of top 100 exporters.

Pada penyelenggaraan di tahun ini, merupakan Paviliun

internasional terbesar dan menempati posisi yang strategis yaitu

pintu masuk utama ditambah dengan spesial desain yang banyak

mendapat perhatian baik dari organizer, kontraktor dan pengunjung

yang datang. Konsep desain dibuat untuk memudahkan calon

pembeli untuk melihat maupun untuk melakukan negosiasi dan

transaksi. Bantuan mendapatkan lokasi yang strategis ini atas

kerjasama Ditjen PEN dengan Atase Perdagangan di Filipina.

Atase Perdagangan (Atdag) Filipina juga memberikan dukungan

langsung dengan menempatkan stafnya selama pameran
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berlangsung. Atdag mengharapkan agar Ditjen PEN maupun

pelaku usaha dapat memprogramkan kegiatan promosinya ke

Filipina setiap tahunnya.

1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor

Pelayanan Customer Service
Centre

Pelayanan informasi yang diberikan oleh Customer Service Centre

(CSC) terdiri dari permintaan hubungan dagang (Trade Inquiry),

layanan pembeli luar negeri (Business Matching) dan konsultasi

bisnis. Pelayanan permintaan hubungan dagang (Trade Inquiry)

dan Business Matching mencakup layanan hubungan dagang

yang diterima baik secara langsung maupun melalui Atdag atau

ITPC, kantor Kedutaan Besar negara asing dan permintaan dari

pembeli secara individu serta layanan Konsultasi Bisnis kepada

eksportir yang mengunjungi langsung CSC. Seluruh pelayanan

tersebut telah dilakukan pada bulan Oktober 2014, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry)

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service

Center pada bulan Oktober 2014 sebanyak 65 (enam puluh

lima) permintaan, terdiri dari 12 (dua belas) permintaan dari

dalam negeri melalui kunjungan langsung ke CSC, 8

(delapan) orang pengunjung dan 4 (empat) orang pembeli luar

negeri. Disamping permintaan informasi berdasarkan

kunjungan langsung, pada bulan Oktober 2014, permintaan

yang diterima melalui email sebanyak 53 (lima puluh tiga)

permintaan, email tersebut berasal dari kalangan

pengusaha/eksportir dan pengguna informasi lainnya di dalam

negeri sebanyak 25 (dua puluh lima) permintaan. Dari luar

negeri baik dari pembeli luar negeri secara langsung maupun

dari kantor perwakilan RI sebanyak 28 (dua puluh delapan)

permintaan. Adapun permintaan hubungan dagang berasal

dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal dari 14 (empat

belas) negara yaitu: Namibia, China, USA, Jerman, Korea,

Australia, Jepang, Pakistan, Mesir, Australia, Singapore, New

Zealand, Taiwan, Denmark, dan Turki.
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Permintaan hubungan dagang dari importir/buyer luar negeri

tersebut, berminat untuk mendapatkan kontak dengan

produsen/eksportir Indonesia dalam rangka mengimpor

produk-produk dari Indonesia. Adapun produk-produk dan

informasi yang diminati oleh calon pembeli dari masing-

masing negara asal adalah: CPO, medical equipment, buah,

vehicle, paper, footwear, agriculture product, makanan dan

minuman, kopi, karet, batubara, peralatan olahraga, produk

kimia, aluminium ingot, elektronik, furniture, oil and gas.

Dari dalam negeri, yang berkunjung ke CSC dengan melihat-

lihat contoh produk dan juga konsultasi bisnis, di samping itu

juga telah diberikan informasi mengenai cara menjadi anggota

Membership Service di CSC.

2. Pengunjung Customer Service Centre (CSC)

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Oktober 2014 sebanyak

13 (tiga belas) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang

membutuhkan layanan berupa konsultasi bisnis dan

pertemuan bisnis sebagai berikut:

A. Layanan Konsultasi Bisnis

Jumlah pengunjung CSC yang memerlukan informasi

ekspor pada bulan Oktober 2014 sebanyak 8 (delapan)

perusahaan pengunjung CSC yang membutuhkan

informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk

bisa ikut berpartisipasi di ruang CSC Kementerian

Perdagangan. Selain pemintaaan informasi tersebut di

atas pengunjung juga ingin mengetahui informasi

tentang Membeship Services (7 pendaftaran

membership, 2 buyer meminta prosedur ekspor jaket).

B. Business Matching

Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan Oktober

2014 sebanyak 5 (lima) pengunjung, berasal dari

Pakistan 3 (tiga) orang dan Jepang 2 (dua) orang yaitu:

Inten Mahdidari Scanwell Logistics Pakistan (Pvt) Ltd,

Reza Reflusmen Junior, Consulate General of The

Republic of Indonesia dan Ghulam Dastgeer.
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Pengunjung asal Jepang Mr.Masahira Nakamura

mewakili Daia Institute of Research Ltd, dan Seta

Masumi dari Silvy Trade. Para pengunjung tersebut

membutuhkan informasi daftar eksportir yang berada di

daerah, peraturan ekspor dan tata cara ekspor

khususnya produk pakaian jadi.

C. Permanent Trade Display (PTD)

Sampai dengan periode Januari s/d Oktober 2014,

perusahaan peserta PTD sebanyak 46 (empat puluh

enam) perusahaan. berdasarkan instruksi pimpinan

bahwa perusahaan yang mendisplay di ruang CSC

Kementerian Perdagangan harus menyertakan copy

SNI/BPOM, hal ini sedang dalam tahap menindaklanjuti

ke masing - masing perusahaan.

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor

Penyelenggaraan Program
Pelatihan

Selama bulan Oktober 2014 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

Ekspor Indonesia (BBPPEI) hanya menyelenggarakan 12 (dua

belas) kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor sebagai

berikut:

a. “Survei Pasar Ekspor Melalui Internet” (Jakarta, 14 s.d. 15

Oktober 2014). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama

antara BBPPEI dengan Disperindagkop Kab. Tangerang dan

diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang seluruhnya

merupakan pelaku UKM binaan Disperindagkop Kab.

Tangerang.

b. “Strategi Pemasaran Ekspor” (Jakarta, 13 s.d. 15 Oktober

2014). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara

BBPPEI dengan PT. Telkom Indonesia dan diikuti oleh 30

(tiga puluh) orang peserta yang seluruhnya merupakan

pelaku UKM binaan PT. Telkom Indonesia.

c. “Akses dan Survei Pasar Ekspor Melalui Internet” (Jakarta, 16

s.d. 18 Oktober 2014). Pelatihan ini diselenggarakan atas

kerjasama antara BBPPEI dengan PT. Telkom Indonesia dan

diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang seluruhnya
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merupakan pelaku UKM binaan PT. Telkom Indonesia.

d. “Teknik Promosi Produk Ekspor” (Jakarta, 3,4 dan 6 Oktober

2014). Pelatihan yang terbagi menjadi dua kelas dan diikuti

oleh total jumlah peserta 72 (tujuh puluh dua) orang ini

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan

Sekretariat Ditjen. PEN dalam rangka persiapan keikutsertaan

para peserta dalam Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2014.

e. “Coaching Program – Refreshment TOX Angkatan 5”

(Jakarta, 21 s.d. 23 Oktober 2014). Kegiatan ini diikuti oleh 25

(dua puluh lima) orang peserta.

f. “Trade and Investment Seminar – TI Forum” (Jakarta, 9

Oktober 2014). Kegiatan yang berlangsung sebagai bagian

dari rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) tahun

2014 ini diikuti oleh 348 (tiga ratus empat puluh delapan)

orang peserta.

g. “Diskusi Regional – TI Forum” (Jakarta, 10 Oktober 2014).

Kegiatan yang berlangsung sebagai bagian dari rangkaian

kegiatan TEI Tahun 2014 ini terbagi menjadi tujuh kelas ini

diikuti oleh total sebanyak 458 (empat ratus lima puluh

delapan) orang peserta.

h. “Capacity Building: Strategi Ekspor ke Uni Eropa” (Medan, 22

s.d. 23 Oktober 2014). Pelatihan yang diselenggarakan atas

kerjasama antara BBPPEI dengan Asosiasi Pengusaha

Indonesia (APINDO) ini diikuti oleh 24 (dua puluh empat)

orang peserta.

i. “Capacity Building: Strategi Ekspor ke Uni Eropa” (Semarang,

29 s.d. 30 Oktober 2014). Pelatihan yang diselenggarakan

atas kerjasama antara BBPPEI dengan APINDO ini diikuti

oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta.

j. “Prosedur Ekspor bagi UKM Berorientasi Ekspor”

(Purbalingga, 21 s.d. 23 Oktober 2014). Pelatihan yang

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan

Disperindagkop UKM Kab. Purbalingga ini diikuti oleh 30 (tiga
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puluh) orang pelaku UKM.

k. “Kiat Memulai Ekspor untuk Produk Pangan” (Yogyakarta, 21

s.d. 23 Oktober 2014). Pelatihan yang diselenggarakan atas

kerjasama antara BBPPEI dengan LPP Yogyakarta ini diikuti

oleh 30 (tiga puluh) orang peserta.

Untuk tahun 2014 BBPPEI telah menetapkan target pelaksanaan

diklat ekspor sebanyak 119 angkatan dengan target jumlah

peserta sebanyak 4.360 orang. Total jumlah pelatihan yang telah

terlaksana sejak awal Januari 2014 hingga akhir Oktober 2014

adalah 109 (seratus sembilan) angkatan dengan total jumlah

peserta 3.886 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam) orang.

Dengan demikian realisasi jumlah angkatan diklat ekspor tahun

2014 telah mencapai 91,60% dengan realisasi jumlah peserta

diklat mencapai 89,13%.

Pengembangan Kurikulum
dan Silabus

Selama bulan Oktober 2014 BBPPEI telah melaksanakan

beberapa kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus

pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 s.d. 4 September 2014 perwakilan Tim

Manajemen BBPPEI mengadakan kunjungan kerja ke

Disperindag Pekanbaru. Kunjungan kerja yang dilaksanakan

dalam rangka kegiatan “Analisis Kebutuhan Diklat” ini

bertujuan untuk mengali informasi mengenai topik-topik

pelatihan yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM di

Pekanbaru dan kawasan sekitarnya.

b. Pada tanggal 10 Oktober 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat penyusunan kurikulum dan silabus untuk

pelatihan “Capacity Building Strategi Ekspor ke Uni Eropa”

yang merupakan program kerjasama antara BBPPEI dengan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang kaan

dilaksanakan di Medan pada tanggal 22 sampai dengan 23

Oktober 2014 dan di Semarang pada tanggal 29 sampai

dengan 30 Oktober 2014.

c. Pada tanggal 31 Oktober 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat pembahasan materi untuk topik “Biaya
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Impor” dengan menghadirkan Sdr. Surono, Sdr. Moh. Haykal

dan Sdr. Herry Margono sebagai narasumber.

Kegiatan Lain Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, BBPPEI

juga terlibat dan/atau menyelenggarakan kegiatan - kegiatan

lainnya yang masih terkait dengan tugas pokok dan fungsi BBPPEI,

diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 1 Oktober 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakanrapat manajemen guna membahas penambahan

anggaran BBPPEI untuk tahun anggaran 2015 dan

pemanfaatannya.

b. Pada tanggal 1 Oktober 2014 seluruh jajaran manajemen dan

pegawai di lingkungan BBPPEI menghadiri rapat persiapan

pelaksanaan Trade and Investment Forum (TI Forum) 2014

yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Trade Expo

Indonesia (TEI) 2014.

c. Pada tanggal 3 dan 6 Oktober 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan

kegiatan Klinik Bisnis yang merupakan bagian dari rangkaian

kegiatan TI Forum – TEI 2014.

d. Pada tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2014 BBPPEI

terlibat sebagai panitia pada kegiatan TI Forum yang

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TEI.

e. Pada tanggal 13 Oktober 2014 Tim Manajemen BBPPEI

mengadakan pertemuan dengan perwakilan Inspektorat III

guna membahas rencana audit terhadap operasional

perkantoran dan pelaksanaan program kerja di lingkungan

BBPPEI.

f. Pada tanggal 30 Oktober 2014 perwakilan Tim Manajemen

BBPPEI menghadiri rapat yang diadakan oleh Pusdiklat

Perdagangan guna membahas rencana integrasi website

seluruh unit diklat yang terdapat di lingkungan Kementerian

Perdagangan RI.
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BAB II
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan

Launching Zona Fesyen
Muslim IFW 2015

Pada saat pelaksanaan workshop, peserta sangat antusias dan

tertarik untuk mengembangkan beberapa merek untuk target

pasar yang berbeda. Kemendag diharapkan dapat memfasilitasi

lebih banyak merek untuk mengikuti program rebranding. Peserta

berharap adanya partisipasi pameran luar negeri khusus untuk

produk fesyen muslim.

Aktivasi Diseminasi
Kerjasama Pengembangan
Ekspor di Kendari

Permintaan dari para pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara

yaitu permintaan pendirian lembaga pelatihan SDM ekspor di

Kendari seperti lembaga Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor

Daerah (P3ED) di Makassar – Sulawesi Selatan. Mengingat

banyak sekali para pelaku usaha baru yang ingin

mengembangkan pasar lokal ke pasar internasional.

Penyelenggaraan Trade
Expo Indonesia (TEI) ke-
29 Tahun 2014

Kegiatan promosi TEI, baik itu above the line (ATL) maupun

below the line (BTL), dalam dan luar negeri harus lebih gencar

lagi dilakukan untuk menjaring semakin banyak visitors. Selain itu,

terkait kepesertaan, sejumlah visitors memberikan masukan untuk

peningkatan jenis produk yang dipamerkan pada TEI, megingat

sejumlah buyer menemui kesulitas menjumpai produsen/eksibitor

beberapa jenis produk.

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian

Launching Zona Fesyen
Muslim IFW 2015

Sebagai bentuk tindak lanjut Kemendag pada pengembangan

fesyen muslim khususnya pada IFW 2015, 20 peserta pelatihan

pengembangan merek akan diikutsertakan pada zona fesyen

muslim IFW yang akan dilaksanakan tanggal 26 Februari - 1

Maret 2015. Untuk itu melalui Dit.P2E, Ditjen PEN akan

membantu mempromosikan IFW kepada pembeli potensial

melalui perwakilan perdagangan di luar negeri Atdag dan ITPC.
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Aktivasi Diseminasi
Kerjasama Pengembangan
Ekspor di Kendari

Terkait dengan usulan pembentukan P3ED di Kendari, pihak

Disperindag Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan

koordinasi internal. Apabila disetujui oleh pemangku kepentingan

terkait dan pimpinan daerah maka akan segera dilakukan inisiasi

pembentukan P3ED di Kendari dengan Pemerintah Pusat dalam

hal ini Kementerian Perdagangan c.q Ditjen Pengembangan

Ekspor Nasional (PEN).

Penyelenggaraan Trade
Expo Indonesia (TEI) ke-29
Tahun 2014

Terkait dengan peningkatan efektivitas promosi TEI, ke depannya

perlu dilakukan pemilihan yang lebih terstruktur terhadap media

promosi yang akan digunakan. Hal ini untuk menjamin efektivitas

penggunaan media dalam mempromosikan penyelenggaraan TEI

2014, sekaligus untuk menghadirkan buyer dan menggalang

kepesertaan.

Terkait kepesertaan, penjaringan exhibitors perlu lebih

ditingkatkan lagi kinerjanya dengan memperbanyak kategori

produk yang dipamerkan dan memperbanyak jumlah exhibitors

untuk masing-masing kategori produk sehingga visitors memiliki

banyak pilihan di area pameran dan tidak lagi mencari eksportir

langsung ke daerah-daerah ketika pameran masih berlangsung.
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BAB III
PENUTUP

Selama bulan Oktober 2014, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup

kegiatan-kegiatan antara lain berupa Kegiatan Kegiatan Launching Zona Fesyen Muslim

IFW 2015, Kegiatan Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor Surabaya - Jawa Timur,

Aktivasi Diseminasi Kerjasama Pengembangan Ekspor di Kendari, Penyelenggaraan

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-29 Tahun 2014, Pameran The 19th Jogja Trade Expo 2014,

Penjajakan kerjasama antara “Al Ahli Holding Group” dengan perusahaan waralaba asal

Indonesia, Pameran Manila FAME 2014, pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan

penerimaan kunjungan buyer melalui CSC, serta peningkatan SDM melalui beberapa

program diklat ekspor.

Dengan demikian, sepanjang bulan Oktober 2014, selain beberapa aktivitas

promosi dan misi dagang, kegiatan Ditjen PEN banyak menunjukan aktivitas persiapan,

pembahasan dan pengembangan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan untuk bulan

berikutnya, yang tidak lain bertujuan supaya berkinerja lebih baik sesuai dengan tugas dan

fungsinya, serta secara tidak langsung memajukan Kementerian Perdagangan.

Ditjen PEN menyadari bahwa dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan pada bulan

Oktober 2014 ini masih menemui beberapa kendala yang diharapkan pada pelaksanaan

kegiatan selanjutnya nanti dapat dilakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan,

sehingga semua kegiatan di tahun 2014 ini dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien

serta mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan optimal.
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