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 BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

 
Pameran Hongkong Gift & 

Premium Fair 2015 

Pameran Hongkong Gift & Premium Fair (HKGPF) 2015 

merupakan yang ke-30 kalinya diselenggarakan oleh Hongkong 

Trade Development Council (HKTDC), tercatat sekitar 4.262 

peserta dari 38 negara berpartisipasi dalam pameran ini dan 

dihadiri hampir 52.000 buyer internasional. Kementerian 

Perdagangan bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional 

(Dekranas) dan Konsul Jenderal R.l. Hongkong pada pameran 

Hong Kong Gift & Premium Fair 2015, berpartisipasi kembali 

dalam pameran Hongkong Gift & Premium Fair yang berlangsung 

tanggal 27 s/d 30 April 2015 menempati Paviliun Rumah 

Indonesia dengan area seluas 72 m2 memamerkan produk 

kerajinan dari 15 perusahaan antara lain home decoration, wooden 

handicraft, furniture, fashion accessories, woven textile, bag, 

jewellery, stationery and paper product, dan ceramic tableware. 

Peserta lainnya dari Indonesia antara lain: Kementerian KUKM 

yang memfasilitasi 10 UKM binaannya dengan area seluas 54 m2 

yang letaknya bersebelahan dengan Paviliun Kemendag, 

sementara perusahaan lainnya yaitu: PT. Profitmax Holding 

Limited, PT. cermai Makmur Abadi International, PT. Djitoe lTC, 

PT. Lulu Indonusa, PT Solo Murni, Banyan International dan PT. 

Sumiati Ekspor International juga hadir dan berpartisipasi secara 

mandiri setiap tahunnya.  

Acara pembukaan "Paviliun Rumah Indonesia" dilaksanakan pada 

tanggal 27 April 2015 di hall 3 dengan dihadiri oleh tamu 

undangan terdiri dari buyer potensial dan media. Acara diawali 

dengan penampilan tari Yapong dari Betawi yang dibawakan oleh 

pemuda pemudi Hongkong dari sanggar lokal setempat dan 

dilanjutkan dengan sambutan dari Konsul Jenderal Rl di 

Hongkong, Bapak Chalief Akbar. Dalam sambutannya, Bapak 

Konjen mengharapkan pameran tersebut dapat meningkatkan 

perdagangan diantara kedua negara. Rumah Indonesia dibuka 
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secara resmi dengan pengguntingan pita oleh Ketua Harian 

Dekranas lbu Erni Guntarti Cahyo Kumolo, Deputy Executive 

Director HKTDC, Benjamin Chau dan Konjen Rl Hongkong Bpk. 

Chalief Akbar. Dalam acara pembukaan juga dipresentasikan 

mengenai remarkable Indonesia dan kerajinan Indonesia oleh 

Ketua Bidang Pameran dan KLN DEKRANAS, lbu Retno Damayanti 

Gobel.  

Pada hari pertama pameran, delegasi Indonesia juga mendapat 

kehormatan untuk diundang oleh HKTDC dalam acara jamuan 

makan siang bersama. Dalam kesempatan tersebut hadir Deputy 

Executive Director HKTDC beserta para direkturnya, pimpinan 

Dekranas, Konjen RI dan jajaran pejabat di KJRI Hong Kong, 

Direktur Pengembangan Produk Ekspor, DJPEN, serta perwakilan 

dari KBRI Beijing. Kegiatan lain yang dilaksanakan selama 

pameran antara lain product demo and launch pad, networking 

reception, dan seminar. Presentasi produk/product demo 

dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015 berlokasi di Product 

Launch Area Hall 1D. PT. Tjiwi Kimia dan PT. Passion for 

Handicraft berkesempatan untuk mempresentasikan produknya di 

hadapan buyer yang hadir. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

memperkenalkan dan mempromosikan produk lndonesia kepada 

buyer yang hadir. Selama pameran berlangsung, tercatat transaksi 

on the spot sebesar USD 302,33 ribu dan prospective order dalam 

waktu satu tahun sebesar USD 7,5 juta dengan produk yang paling 

diminati antara lain shopping bag dan packaging, drift wood 

product, home decor, breakfast set dan mug (tableware), hand 

hammered boxes, serta fashion accessories. Transaksi tersebut 

diharapkan dapat terus bertambah, karena beberapa buyer akan 

melakukan factory visit dan menunggu quotation dari perusahaan. 

Buyer yang hadir ke paviliun Rumah Indonesia berasal dari 

Hongkong dan negara lain seperti Amerika, Inggris, Dominica, 

Jerman, lran, Kanada, Cekoslovakia, Mauritius, Jepang, Finlandia, 

dan UAE. Pameran HKG PF telah dilaksanakan selama 3 dekade 

atau 30 tahun, dan pada tahun ini terdapat zona baru yaitu 

"Beauty products & Accessories”, “Fine Porcelain Gifts", "Health & 

Wellness", dan “Hiking and Camping Products". Selain itu juga 
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terdapat "Hall of Fine Designs" yang memamerkan 130 koleksi 

brand ternama dan "The World of Gift Ideas” yang menampilkan 

produk terbaru dari 790 eksibitor.  

Konstruksi Paviliun lndonesia mendapatkan apresiasi dari 

beberapa pengunjung, termasuk beberapa event organizer 

pameran. Namun demikian, peserta mengharapkan Paviliun 

Indonesia lebih terbuka, sebagaimana konstruksi paviliun negara 

lain agar produk lebih mudah terlihat oleh buyer potensial. Selain 

itu, diharapkan space yang disediakan untuk masing-masing 

peserta dapat ditambah agar produk yang dapat dipromosikan 

lebih banyak. Partisipasi lndonesia pada kegiatan promosi ke 

depannya kiranya dapat lebih dikoordinasikan dengan berbagai 

kementerian terkait dan pelaku usaha, agar Paviliun Indonesia 

dapat tampil bersama-sama dalam satu paviliun yang lebih besar, 

dalam rangka meningkatkan Nation Branding lndonesia.  

 

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

Penandatanganan Nota 

Kesepahaman antara 

Kementerian Perdagangan 

dengan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO) 

Pada tanggal 13 April 2015 dilaksanakan penandatanganan Nota 

Kesepahaman kerja sama antara Kemendag dengan APINDO. Nota 

Kesepahaman ini merupakan perpanjangan kerja sama 

sebelumnya yang telah berakhir pada tanggal 11 Juli 2014. Nota 

Kesepahaman kali ini mengusung tema “Pengembangan dan 

Pembinaan Pelaku Usaha Nasional dalam Upaya Peningkatan 

Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri“. Acara 

penandatanganan dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon 

II di lingkungan Kemendag dan Pengurus DPN APINDO, Ibu Shinta 

Wijaya Khamdani  (Ketua Bidang Hubungan Internasional DPN 

APINDO), Bapak Yos Ginting (Ketua Bidang Perdagangan 

Internasional DPN APINDO), Bapak Agung Pambudhi   (Direktur  

Eksekutif  DPN  APINDO), Ibu Diana M. Savitri (Wakil Direktur 

Eksekutif dan Kepala Departemen Hubungan Internasional DPN 

APINDO) dan pengurus APINDO lainnya. 
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Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain meliputi: 

a. Penyebarluasan informasi perdagangan melalui identifikasi 

hambatan dan peluang ekspor dan penguatan pasar dalam 

negeri; 

b. Advokasi perdagangan internasional; 

c. Peningkatan SDM pelaku usaha (capacity building); 

d. Pemanfaatan preferensi perdagangan; 

e. Peningkatan peran serta dunia usaha dalam proses negosiasi 

perdagangan internasional dan; 

f. Koordinasi dalam kegiatan promosi. 

 

 

Menteri Perdagangan dan Ketua Umum APINDO dalam penandatanganan Naskah Kerja Sama 
antara Kemendag dan APINDO 
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 Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan secara langsung 

oleh Menteri Perdagangan dan Ketua Umum APINDO. Melalui kerja 

sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas, sinkronisasi 

dan koordinasi antara Pemerintah dan dunia usaha dalam 

memperkuat akselerasi perdagangan dunia yang semakin ketat 

dan dinamis. Pentingnya kerja sama ini turut disampaikan oleh 

Bapak Mendag pada sambutannya, bahwa guna mencapai target 

ekspor 300% pada tahun 2019 dan penguatan perdagangan dalam 

negeri, maka perlu adanya peran aktif dan dukungan dari kalangan 

dunia usaha.  

Melalui kerja sama ini, diharapkan kedua belah pihak secara 

sinergi dapat merumuskan strategi pengembangan ekspor 

nasional. Selain itu, Bapak Mendag mengharapkan agar Nota 

Kesepahaman yang telah ditandatangani dapat segera 

diimplementasikan kedalam kegiatan maupun program kerja dari 

kedua belah pihak. Dalam waktu dekat, implementasi kerja sama 

dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan identifikasi atau mapping 

hambatan ekspor yang dihadapi oleh pelaku usaha.  

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum APINDO. Dalam  

sambutannya, disampaikan bahwa APINDO memandang perlu 

adanya hubungan kerja sama yang strategis dan efektif antara 

Pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya menciptakan strategi 

kebijakan pengembangan ekspor nasional dan juga penguatan 

pasar dalam negeri. Hal ini mengingat Indonesia merupakan pasar 

yang sangat potensial dengan penduduk yang mencapai ± 240 juta 

jiwa dan letak geografis yang strategis di kawasan asia Tenggara, 

menjadikan Indonesia sebagai pasar utama di ASEAN. Oleh sebab 

itu, guna menghadapi pasar bebas regional maupun global, 

APINDO berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah 

dalam meningkatkan daya saing produk dan pelaku usaha 

Indonesia. Melalui skema kerja sama tersebut, APINDO 

mengharapkan Kemendag selalu melibatkan APINDO dalam 

pelaksanaan kegiatan maupun program kerja Kemendag. Dengan 

penyelarasan program kerja kedua belah pihak, pada akhirnya 

dapat bermanfaat bagi para beneficiaries, yaitu pelaku usaha 

Indonesia.  
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Adaptasi Produk dalam 

Rangka Kerja Sama dengan 

ASEAN Korea Center (AKC) 

Kegiatan Adaptasi Produk dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 April 

2015 di Kota Solo dan tanggal 29 - 30 April 2015 di Jakarta dengan 

format kegiatan, yaitu Seminar dan Kunjungan Perusahaan. 

Pelaksanaan kegiatan Adaptasi Produk Furniture di Solo dan 

Jakarta merupakan implementasi kerja sama Kementerian 

Perdagangan dengan AKC dalam rangka meningkatkan kinerja 

ekspor produk furniture Indonesia ke Korea, dimana kegiatan ini 

adalah salah satu program capacity building dalam bidang 

perdagangan dan investasi AKC. Dalam kesempatan ini pihak AKC 

membawa serta tenaga ahli yang juga buyer dari Korea di bidang 

furniture, antara lain: 

a) Mr. Jong Woo Hong, CEO In The Furniture (perusahaan furnitur 

terbesar di Korea); 

b) Ms. Hye Jin Kang, General Manager Livart (Grup Hyundai, salah 

satu perusahaan furnitur terbesar di Korea); 

c) Mr. Kung Bean Na, Chief Designer Emons (perusahaan terbesar 

ke 3 Semi Modern Klasik Furnitur di Korea); 

d) Mr. Seung Soo  Choi, Tenaga  ahli  Furniture Quality 

Management; 

e)  Mr. Kang Min Lee, Tenaga Ahli desain.  

Kegiatan Adaptasi Produk dalam rangka implementasi kerja sama 

dengan AKC ini dimaksudkan untuk memberikan informasi 

mengenai tren, selera pasar, standar kualitas dan regulasi yang 

berlaku di pasar Korea. Selain itu, kegiatan juga dimaksudkan 

untuk meningkatkan akses pasar produk furnitur lndonesia ke 

Korea Selatan, sekaligus menjadi sarana konsultasi produk bagi 

UKM/produsen mengenai pengembangan produk furnitur untuk 

dapat diterima oleh pasar Korea Selatan serta kendala dan 

kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan ekspor ke negara 

dimaksud. 

 

Adaptasi Produk di Solo 

Rangkaian kegiatan adaptasi produk di kota Solo diawali dengan 

kegiatan kunjungan ke perusahaan. Kunjungan di Kota Solo 

dilaksanakan pada tanggal 27 April 2015 ke 3 (tiga) perusahaan, 

yaitu PT. Rois Home Design, PT. Rakabu Sejahtera, dan CV. Ribka 
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Furniture. Melalui kunjungan perusahaan para delegasi dapat 

memperoleh gambaran mengenai proses produksi, serta 

memberikan masukan kepada para pelaku usaha agar dapat 

mengembangkan produknya, sehingga sesuai dengan selera pasar, 

standar kualitas dan regulasi yang berlaku bagi produk furnitur di 

Korea. 

Kegiatan  seminar  dilaksanakan  pada tanggal 28 April 2015 

bertempat di Hotel Sunan Solo yang dihadiri oleh 54 peserta yang 

merupakan pelaku usaha furnitur, desainer produk, serta asosiasi 

terkait yang berasal dari Kota Surakarta, Solo Raya dan sekitarnya. 

Kegiatan seminar yang mengangkat tema Korean Market Access 

Seminar for Indonesian Furniture Products dibuka secara resmi oleh 

Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Surakarta, yang dalam sambutannya 

memberikan apresiasi kepada Ditjen PEN dan AKC sekaligus 

menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan daya saing produk furnitur Kota Surakarta, Solo dan 

sekitarnya dan juga dapat menjadi sarana untuk masuk ke pasar 

Korea. 

Adaptasi Produk di Jakarta 

Sebagaimana kegiatan Adaptasi produk di Solo, kegiatan serupa di 

Jakarta juga diawali dengan kunjungan perusahaan pada tanggal 

29 April 2015 dengan mengunjungi 3 (tiga) perusahaan di wilayah 

Jakarta dan sekitarnya, yaitu PT. Saniharto Enggalhardjo, 

Hadiprana, dan Bika & Denka. Keesokan harinya, rangkaian 

kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan seminar yang dilaksanakan 

pada tanggal 30 April 2015, bertempat di Auditorium Kementerian 

Perdagangan Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri, selaku plh Dirjen PEN yang didampingi 

oleh Direktur PPlE, dan dihadiri oleh Duta Besar Korea Selatan 

untuk Indonesia Cho Tai-Young serta 2nd Deputy Head of Trade 

and Investment Unit ASEAN Korea Center (AKC) Ki Bong Moon. 

Kegiatan diikuti oleh 66 pelaku industri furniture, baik pelaku 

usaha maupun asosiasi, perwakilan media serta beberapa 

perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan. 
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Seperti pada kegiatan seminar di Solo, selain memaparkan tren, 

selera pasar, standar kualitas dan regulasi yang berlaku di pasar 

Korea, juga diselenggarakan forum konsultasi desain dan business 

matching antara pelaku usaha furnitur di Jakarta dan sekitarnya 

dengan buyer Korea.  

Penerimaan Kunjungan 

Delegasi Egyptian-Indonesia 

Business Council (EIBC) Mesir 

Di sela penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia 

Afrika (KAA) dan pertemuan Asia Africa Business Summit (AABS), 

pada tanggal 21 April 2015, Menteri Perdagangan menerima 

komitmen kerja sama perdagangan dari Delegasi Pengusaha Mesir. 

Para pengusaha Mesir ini tergabung dalam Egyptian-Indonesia 

Business Council (EIBC) yang diketuai Eng. Mohamed A. Baraka 

yang sekaligus delegasi KAA. Pada kesempatan tersebut, Menteri 

Perdagangan menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia sangat 

mengapresiasi komitmen kerja sama perdagangan dari Delegasi 

Pengusaha Mesir. Komitmen ini ditunjukkan Mesir dengan 

mengirim delegasi dalam jumlah besar. Kunjungan ini sekaligus 

dinilai menunjukkan besarnya perhatian Mesir terhadap Indonesia 

sebagai salah satu mitra dagang. 

Pada kunjungannya kali ini, para pengusaha Mesir menyampaikan 

minatnya terhadap sejumlah komoditas seperti ban kendaraan 

bermotor,produk makanan hasil laut, aki mobil, buah segar, 

makanan olahan, suku cadang, office furniture, dan alat-alat tulis. 

Sebelumnya pada Desember 2014, Baraka dan para pelaku usaha 

Mesir yang tergabung dalam EIBC telah melakukan kunjungan 

kehormatan kepada Mendag yang dilanjutkan dengan kegiatan 

misi dagang. Dalam kesempatan itu, Mesir sukses mencatatkan 

transaksi misi dagang sebesar USD 41,25 juta yang terbagi dalam 

kaegori produk elektronik dan home appliances, produk food stuff, 

ban kendaraan, alloy wheel, dan produk toilet soap. Selain itu, 

perusahaan Pyramid Glass Egypt juga berhasil menggandeng BBC 

Glass di Tangerang untuk joint venture pendirian pabrik glassware 

di Fayoum, Mesir, dengan total nilai investasi sebesar USD 9 juta. 

Disampaikan pula oleh Mendag pada pertemuan ini, bahwa 

keberadaan EIBC diharapkan dapat menjadi jembatan yang dapat 

memfasilitasi kerja sama pelaku usaha dari kedua negara di 

berbagai sektor perdagangan. Mendag juga menyampaikan 
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permintaan agar EIBC dapat menjadi garda terdepan untuk 

mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia kepada 

konsumen Mesir. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional Kemendag mengungkapkan bahwa sebagai negara 

dengan penduduk mayoritas Islam, Mesir merupakan pasar yang 

potensial bagi Indonesia, khususnya untuk produk makanan 

olahan, fesyen muslim, ban, dan suku cadang kendaraan bermotor. 

Meskipun sudah banyak produk Indonesia yang diekspor ke negara 

Piramida tersebut, namun belum mencerminkan potensi dan 

peluang yang ada, sehingga perlu terus ditingkatkan. Selain itu 

Dirjen PEN juga menambahkan bahwa posisi strategis Mesir yang 

menghubungkan benua Asia, Afrika, dan Eropa dengan adanya 

terusan Suez dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai pintu gerbang 

perdagangan ke wilayah sekitarnya. 

 

Penandatanganan Kerja Sama 

antara Kementerian 

Perdagangan dengan 

Department of Foreign Affairs, 

Trade and Development 

(DFATD) Canada 

Pada tanggal 8 April 2015, bertempat di Kantor Kementerian 

Perdagangan telah dilaksanakan kegiatan penandatanganan 

naskah kerja sama  Kementerian Perdagangan dengan Department 

of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Canada dalam 

Indonesia - Canada Trade and Private Sector Assistance (TPSA) 

Project. Naskah kerja sama tersebut ditandatangani oleh Dirjen 

PEN dan Dubes Kanada untuk Indonesia. Proyek TPSA ini 

merupakan proyek bantuan pengembangan kapasitas UKM dari 

pemerintah Kanada kepada pemerintah Indonesia melalui dana 

bantuan senilai CAD 12 juta (setara dengan USD 10,5 juta) selama 

5 tahun. Bantuan juga diwujudkan dalam jasa konsultasi, 

identifikasi peluang bisnis yang tepat bagi UKM Indonesia melalui 

kegiatan riset pasar, serta membangun lebih banyak komunitas 

perempuan pengusaha Kanada-Indonesia.  Pada kesempatan 

penandatanganan, Menteri Perdagangan juga berkesempatan hadir 

untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Menteri Perdagangan juga 

menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat sinergis untuk dapat 

dimanfaatkan bagi pengembangan kapasitas UKM Indonesia dalam 

memasuki pasar global yang berkembang sangat dinamis dan 

kompetitif. 

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Pihak DFATD bahkan menunjuk 

Conference Board of Canada (CBoC) untuk mempersiapkan 
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langkah-langkah teknis bersama Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN). Sebagai lembaga 

riset terbesar di Kanada, CBoC sangat berpengalaman melakukan 

pengembangan kemampuan individu dengan spesialisasi di bidang 

ekonomi, sosial, bisnis, kebijakan publik, dan kinerja organisasi. 

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, tim CBoC akan didanai/dibiayai 

oleh DFATD. Ditjen PEN menaruh perhatian terhadap produk UKM 

untuk berperan dalam melipattigakan ekspor melalui penguatan 

dan pemberdayaan kaum perempuan. Kementerian Perdagangan 

meminta Kanada untuk mendukung UKM Indonesia dan pengusaha 

perempuan berpartisipasi dalam memperoleh bimbingan guna 

mengikuti pameran-pameran perdagangan dan kegiatan business 

matching di Kanada. 

 

 

  
 

Menteri Perdagangan menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama antara kementerian 
Perdagangan dengan DFATD Canada 

 
 
 

 Proyek TPSA ini akan menyusun riset mengenai hal-hal yang 

terkait, seperti identifikasi sektor produk yang dapat 

dikembangkan untuk diekspor ke Kanada, riset pasar dan analisis 

rantai nilai, isu-isu mengenai kebijakan perdagangan, informasi 

peraturan yang dibutuhkan dan studi mengenai kesetaraan gender 

dan lingkungan terkait produk-produk yang akan dikembangkan. 

Proyek TPSA juga memberikan program pelatihan bagi pegawai 

Kementerian Perdagangan melalui kegiatan seminar, workshop, 

program magang untuk pengembangan SDM seperti negosiasi 
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perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, promosi ekspor, 

analisis pasar, riset pasar, dan informasi peraturan pasar tujuan 

ekspor. Selama ini, hubungan perdagangan Indonesia dengan 

Kanada terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, 

namun Indonesia masih mengalami defisit dengan Kanada selama 

periode tersebut. Dirjen PEN berharap kerja sama ini dapat 

meningkatkan ekspor ke Kanada guna mempersempit nilai defisit 

tersebut.  

Sejumlah unit di Kemendag yang terkait proyek ini seperti 

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

(Ditjen SPK), Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan 

Internasional (Ditjen KPI), Badan Pengkajian dan Pengembangan 

Kebijakan Perdagangan (BP2KP), Direktorat Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri (Ditjen PDN), dan Direktorat Jenderal Perdagangan 

Luar Negeri (Ditjen Daglu) juga menjadi penerima manfaat dari 

kerja sama ini dan diharapkan dapat memanfaatkan kerja sama 

untuk sebesar-besarnya kepentingan Indonesia. 

 
 

1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

 

1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

 

Pameran INACRAFT 2015, 

Jakarta Convention Center 

Pameran INACRAFT 2015 berlangsung di Jakarta Convention Center 

dan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden R.I. pada tanggal 8 

April 2015 pukul 10.00 WIB dengan diiringi oleh alat musik 

tradisional cenceng tanda dibukanya kegiatan Pameran INACRAFT 

2015. Bapak Presiden didampingi oleh Menteri Perdagangan 

Rachmat Gobel, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah 

Anak Agung Ngurah Puspayoga, Walikota Denpasar I.B. Rai 

Dharmawijaya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Mufidah Jusuf 

Kalla, beserta Sekjen ASEPHI Sugiarto dan pimpinan PT. Mediatama 

Binakreasi. Pameran INACRAFT tahun ini menempati luas area 

sebesar 25.070 m² mengusung tema “Through Enchanting Bali 

Towards Global Market” dengan provinsi Bali sebagai ikon utama 

pameran INACRAFT 2015. Pameran ini diikuti oleh 1.200 

perusahaan yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia  dan 

juga beberapa peserta dari negara asing yang menempati 1.292 
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stand dengan produk yang ditampilkan adalah produk handicraft, 

gift & houseware, miscellaneous craft, fashion, embroidery, batik, 

jewelry, toys & games, souvenir, dan accessories. 

Paviliun Kementerian Perdagangan menempati area seluas 162 m2 

ditempati oleh UKM binaan Ditjen PEN maupun Ditjen PDN.   Pada 

partisipasinya kali ini, Ditjen PEN memfasiitasi sebanyak 11 

(sebelas) perusahaan. Paviliun Kementerian Perdagangan dibangun 

dengan desain khusus bertemakan “Trade with Remarkable 

Indonesia“. Paviliun Kementerian Perdagangan berlokasi di 

Assembly Hall 3 bersama dengan 5 (lima) peserta dari luar negeri 

yaitu UAE 9 (Dubai), Iran, Pakistan, India, Thailand, dan Malaysia.  

Selain kegiatan pameran, pada INACRAFT 2015 juga diadakan 

berbagai kegiatan, diantaranya seminar yang bertajuk “Peran 

Multimedia dan E-Dagang bagi UKM di Era perdagangan Global“  

pada tanggal 9 April 2015 di Ruang Kakatua,  JCC. Kegiatan ini 

diikuti  oleh  lebih  dari  100  peserta , terdiri dari pengusaha dan 

pengrajin dengan menghadirkan pembicara dari DJPEN, 

Kementerian Perdagangan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir 

(KUMKM), Kolabo Indonesia (website dan pemasaran digital UKM), 

dan Telkomsel.  

Selain itu dalam rangkaian acara pameran INACRAFT 2015 ini juga 

diselenggarakan penganugerahan INACRAFT 2015 pada tanggal 10 

April 2015 pukul 15.00 WIB di ruang Merak, JCC. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberi penghargaan bagi karya terbaik anak 

bangsa yang dipamerkan di INACRAFT 2015. Para pemenang 

INACRAFT Award 2015 rencananya akan diikutsertakan di World 

Craft Council (WCC) Award of Excellence for Handicraft pada tahun 

2015. Pada kesempatan tersebut Menteri Perdagangan 

memberikan sambutan & penghargaan bagi pemenang terbaik 

INACRAFT Award 2015.  
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Menteri Perdagangan pada INACRAFT 2015 
 
 

 Penganugerahan INACRAFT Award dibagi atas tujuh kategori 

utama produk yang akhirnya didapatkan sebanyak 21 produk dari 

sekitar 1.292 peserta dan 19 produk independen yang ada di 

pameran INACRAFT 2015 dan berhasil masuk dalam seleksi 

penjurian. Adapun ke-7 kategori tersebut, antara lain: 

1. Kategori keramik, yang dimenangkan Celadona Keramik; 

2. Kategori serat alam, yang dimenangkan oleh PT. Asiana Trade 

Living; 

3. Kategori tekstil, dimenangkan oleh CV. Taruna Bali Sejahtera; 

4. Kategori kayu, dimenangkan oleh Piguno Furniture; 

5. Kategori batu-batuan, dimenangkan oleh YH Handworks; 

6. Kategori metal, dimenangkan oleh Solaris Bali; 

7. Kategori berkembang (emerging), dimenangkan oleh 2 (dua) 

perusahaan, yaitu Kreasi Kertas Semen dan Disperindagkop 

Kab. Mesuji Lampung; dan 

8. Pemenang terbaik adalah Tusuk Konde Kerang dari Fantasea. 

Dari 7 (tujuh) peserta yang terpilih dari seluruh kategori tersebut, 

2 (dua) di antaranya merupakan binaan Ditjen PEN yaitu Celadona 

Keramik untuk kategori keramik dan Wisanka (Piguno) untuk 

kategori kayu. 

Selama 5 (lima) hari pameran, Paviliun Kementerian Perdagangan 

dikunjungi hampir 2.500 orang. Adapun total transaksi dagang 

selama penyelenggaraan pameran mencapai Rp. 342.345.500,-. 

Nilai tersebut merupakan total dari transaksi dagang pembeli dari 

Malaysia, Singapura, Jepang, India, Pakistan, Thailand, Iran, RRT, 
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Dirjen PEN menyerahkan INACRAFT Award 2015 kepada Pemenang 
 
 

Persatuan Emirat Arab (PEA), Nigeria,  Italia, Afrika, dan juga buyer 

lokal yang akan ditindaklanjuti setelah kegiatan pameran.  

Rapat Koordinasi Pameran 

Potensi Daerah Sail Tomini 

2015 

Terkait dengan penyelenggaraan Sail Tomini 2015, telah 

dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 14 April 2015 di kantor 

Kementerian Perdagangan dengan agenda utama paparan seputar 

Sail Tomini Expo 2015 oleh penyelenggara kegiatan yang ditunjuk 

(event organizer), yaitu PT. Mahudun Saricipta Utama, dan 

informasi penting lainnya. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 

sekitar 114 orang dari instansi terkait, antara lain Kementerian 

Dalam Negeri, BKPM, Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulteng, PLN, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 

Perindustrian, BRl, BNl, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian 

Pemuda dan Olahraga, Kementerian KUKM BNP2TKI, Bappeda 

Parigi Moutong, Basarnas, PT. Angkasa Pura, PT. Pelni,                                

PT. Perikanan Nusantara, dan Pemda Kota Palu.  

Sail Tomini Expo merupakan pameran terpadu yang meliputi sektor 

industri kelautan dan maritim, perdagangan, pariwisata dan 

investasi. Penyelenggaraan kegiatan ini diimaksudkan sebagai 
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sarana promosi, dan side events Sail Tomini. Pameran digelar di 

areal terbuka menggunakan tenda roder untuk menampung 159 

stand, di luar tenda roder dibangun 38 unit tenda kerucut, 52 unit 

tenda konvensional bagi UKM. Pameran akan menampilkan 

berbagai informasi pembangunan, hasil kerajinan, industri 

kelautan, perikanan, perbankan, jasa, pariwisata investasi dan 

produk lain. Di samping itu akan diadakan pementasan seni dan 

budaya, panggung hiburan rakyat. Adapun target peserta pameran 

adalah UKM binaan berbagai instansi terkait, BUMN, dan umum. 

Sementara itu, target pengunjung adalah calon investor, pengusaha, 

swasta, masyarakat, dan peserta undangan. Presiden R.l. 

diagendakan akan mengunjungi pameran yang direncanakan 

dibuka oleh Menko PMK atau Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Pada pertemuan tersebut sekaligus dibahas mengenai teknis 

pameran, termasuk harga jual paket pameran berikut fasilitas yang 

disediakan.  

Pada pelaksanaan rapat juga diperoleh sejumlah masukan dari 

peserta rapat, diantaranya terkait dengan usulan penyelenggaraan 

kegiatan forum dan business matching, serta usulan berkaitan 

dengan fasilitas bagi peserta, zonasi pada pameran, serta pelibatan 

siswa sekolah dalam kegiatan pameran. Disampaikan pula bahwa 

saat ini, Kementerian Dalam Negeri sedang memproses surat 

dukungan agar seluruh seluruh dinas di Provinsi dapat 

memberikan dukungan aktif  pada kegiatan pameran. Launching 

Sail Tomini direncanakan pada 5 Mei 2015, di Gedung Epicentrum 

Kuningan, Jakarta. Undangan untuk kegiatan launching akan 

disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada 

tanggal 19 dan 20 April 2015 direncanakan rapat koordinasi oleh 

Pannas di Gorontalo sekaligus kunjungan ke Boalemo untuk 

mengecek kondisi di lapangan dan kesiapan kegiatan festival.   

Pada kegiatan Sail Tomini Expo, Ditjen PEN akan berpartisipasi 

dengan menampilkan berbagai produk dari sekitar 10 (sepuluh) 

UKM. Terkait rencana partisipasi tersebut, Ditjen PEN c.q. 

Direktorat P2C akan segera melakukan proses penjaringan peserta. 
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1.3.2. Kegiatan Luar Negeri 

Partisipasi pada Malaysia 

International Halal Showcase 

(MIHAS) 2015 

 

Pada tanggal 1-4 April 2015 di Kuala Lumpur Convention Centre 

(KLCC) kembali berlangsung pameran Malaysia International Halal 

Showcase (MIHAS) 2015. Pada penyelenggaraan di tahun ini, 

MIHAS memasuki pelaksanaan ke 12 kali. Pameran ini dibuka oleh 

Perdana Menteri Malaysia, Mohd Najib Bin Abdul Razak. Sedikitnya 

20 negara berpartisipasi dalam pameran ini, antara lain Indonesia, 

Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Afrika Selatan, dan RRT.  

Kementerian Perdagangan kembali berpartisipasi dengan 

memfasilitasi 41 pelaku usaha untuk menempati areal pameran 

untuk 30 booth pameran di Paviliun Indonesia. Keikutsertaan 

Indonesia di MIHAS 2015 bertujuan untuk penetrasi pasar halal 

dunia yang semakin berkembang. Pasar produk halal dunia 

diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi 

muslim dunia. Pada 2030, populasi muslim dunia diperkirakan 

sebesar 2,2 miliar atau 27% dari total populasi dunia.  

Pada partisipasinya kali ini, pelaku usaha Indonesia yang tergabung 

dalam Paviliun Indonesia berhasil mengumpulkan  transaksi 

potensial senilai USD 3,5 juta. Transaksi potensial tersebut datang 

dari para buyers internasional yang berasal dari Malaysia, Kanada, 

Singapura, Dubai, dan Jepang. Sementara permintaan lainnya 

datang dari Rusia, Arab Saudi, Filipina, dan Myanmar. Produk-

produk yang mendapat permintaancukup besar dari buyers adalah 

ikan tuna segar dan kaleng, biskuit, bumbu masak pasta, gula 

kelapa, rendang, produk kosmetik, serta perawatan badan. 

 

The 117 th China Import and 

Export Fair (Canton Fair) 2015 

China Import and Export Fair (Canton Fair) merupakan pameran 

produk ekspor impor terbesar di RRT yang diadakan sejak tahun 

1957. Pameran ini terdiri atas 3 tahapan, dengan menampilkan 

produk yang berbeda di setiap tahapannya. Pada tahap I (periode 

15 – 19 April 2015), produk yang ditampilkan adalah electronics & 

household electrical appliances, lighting equipment, vehicle & 

spareparts, machinery, hardware & tools, energy resources, chemical 

products, serta building materials. Pada pelaksanaan tahap I, 

pameran dengan luas area 1,18 juta m² diikuti oleh 40 negara, 
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menampilkan 60.000 booth produk, serta dikunjungi oleh lebih 

80.000 pengunjung. Canton Fair memiliki 50 area pameran, dimana 

salah satunya adalah International Pavilion yang diisi oleh 400 

peserta dari berbagai negara. Selain Indonesia, negara Asia lainnya 

yang turut berpartisipasi pada International Pavilion adalah 

Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, India dan Vietnam.  

Partisipasi Indonesia dalam pameran Canton Fair ini dilaksanakan 

sebagai salah satu langkah mencapai target ekspor 2019 yang telah 

ditetapkan oleh Kemendag khususnya untuk sektor elektronik dan 

sektor building material. Pada partisipasi kali ini Kementerian 

Perdagangan c.q. Ditjen PEN memfasilitasi 9 (sembilan) 

perusahaan/asosiasi, APERLINDO (Asosiasi Industri Perlampuan 

Listrik Indonesia), PT. Panggung Elektrik Citrabuana (modem, base 

station, set top box), PT. Sinar Angkasa Rungkut (lampu pijar, lampu 

TL, lighting furniture, LED), PT. Ufoakses Sukses Luar biasa 

(perangkat point of sales, IP PABX), PT. Iwika Karya Sejahtera (PIR 

ducting air conditioner), CV. Bioindustries (wood coating and 

polish), CV. Solution Export (bathroom accessories, wash basin/sink, 

flooring), Goldencoco (wall panel), serta PT. Jati Visions Raya (wall 

panel, dan flooring). Paviliun Indonesia bertema “Trade with 

Remarkable Indonesia” menempati area 72 m2 di International 

Pavilion Hall 9.3 area B. Di Hall yang sama juga terdapat booth 

peserta asal Indonesia lainnya, yakni Maspion dan Polytron.  

Perusahaan Indonesia lainnya yang turut berpartisipasi secara 

mandiri adalah PT. Sinar Cemerlang (produk home appliances merk 

Airlux) dan Maxbelt (produk belt otomotif).  

Pada pameran tersebut, produk elektronik dan building material 

Indonesia berhasil menarik minat para buyer dari berbagai negara. 

Selama penyelenggaraan pameran, paviliun Indonesia dikunjungi 

oleh sekitar 1.000 pengunjung bisnis yang kebanyakan berasal dari 

wilayah Amerika Selatan (Brazil, Chili), Timur Tengah (Arab Saudi, 

Qatar) dan Afrika (Maroko, Afrika Selatan, Mesir). Selain itu 

terdapat pula pengunjung bisnis yang berasal dari Eropa, Australia, 

Asia lainnya, serta RRT. Selama pameran berlangsung tercatat telah 

terjadi estimasi order potensial senilai USD 2,4 juta, dengan 

kontribusi transaksi untuk produk instalasi pemasangan pendingin 
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ruang (PIR ducting air conditioner) dari PT. Iwika Karya Sejahtera 

mencapai 50% dari seluruh total transaksi. Beberapa produk 

lainnya yang diminati antara lain beragam jenis lampu (LED, 

electrical lamp, flourescence lamp), produk coating untuk produk 

berbahan dasar kayu, serta wood and coconut flooring and panel.  

Pada hari ketiga pameran, Paviliun Indonesia dikunjungi oleh 

Konsul Jenderal R.I. di Guangzhou, Ibu Ratu Silvi Gayatri, yang 

berkesempatan menyapa peserta pameran dari Indonesia, pada 

kunjungannya, Konjen R.I. di Guangzhou menyampaikan potensi 

pasar RRT, terutama propinsi Guangzhou yang menyuplai 30% dari 

produk ekspor RRT. Paviliun Indonesia juga dikunjungi oleh 

Walikota Jambi, beserta jajarannya. Pada kesempatan berkeliling 

paviliun Indonesia, Walikota Jambi tertarik dengan produk IPOS 

(Indonesia point of sales) dan IP PABX dari salah satu peserta yaitu 

PT. Ufo Akses. Produk tersebut rencananya akan dipasang di hotel 

dan restoran untuk mengontrol pemasukan pajak daerah. 

Selanjutnya perusahaan ini diminta untuk segera melakukan 

presentasi produk tersebut di Pemda Jambi. Pada kesempatan 

pameran, Atase Perdagangan Beijing juga melakukan kunjungan ke 

masing-masing perusahaan di Paviliun Indonesia.  

KJRI Guangzhou dan Atase Perdagangan berkesempatan 

mempertemukan peserta Indonesia dalam acara makan malam 

dengan Inacham (Indonesia China Chamber of Commerce). Inacham 

dapat menjadi fasilitator bagi pengusaha Indonesia untuk masuk ke 

pasar RRT. Salah satu pengurus Incham, Bapak Tjin Pek Kian yang 

memberikan informasi produk Indonesia yang berpotensi untuk 

dipasarkan di RRT, seperti produk kopi, buah-buahan, dan karet. 

Diinformasikan pula bahwa bagi produk jadi yang akan masuk RRT 

sebaiknya tidak masuk di kelas menengah namun bersaing di kelas 

premium atau kelas low end. 

 

Partisipasi pada Salon 

International de 

l'Alimentation (SIAL) Toronto 

2015 

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) 

Kementerian Perdagangan kembali berpartisipasi pada 

penyelenggaraan pameran Salon International de l'Alimentation 

(SIAL), yang berlangsung pada tanggal 28-30 April 2015 di Toronto, 

Kanada. Produk rempah-rempah, jamu, kecap, kopi, dan teh 
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nusantara juga ditempatkan menjadi tamu istimewa sebagai 

“Country of Honor” pada partisipasi ketiga kalinya dalam pameran 

Salon International de l'Alimentation (SIAL).  

Pada partisipasi kali ini, Kemendag, Perwakilan RI di Kanada, dan 

Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Gabungan 

Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan 

industri makanan dan minuman pada Paviliun Indonesia. Paviliun 

ini menempati pusat area pameran dan lahan terluas sebesar 315 

m2 dengan konsep “Taste Remarkable Indonesia”. Indonesia 

menampilkan ragam makanan olahan terbaik dari 28 perusahaan 

makanan dan minuman seperti kopi, teh, jamu, tepung gluten-free, 

kacang, rempah-rempah, olahan dari lidah buaya, biskuit, cokelat, 

kecap, herbs, dan coconut sugar. 

Ditjen PEN juga berhasil menggondol penghargaan SIAL Innovation 

Award 2015. Tahun ini, produk kopi hijau robusta Sumatera 

bertajuk “Exotico” yang diproduksi oleh PT. AIM Food 

Manufacturing Indonesia berhasil menyingkirkan 24 produk 

inovatif lainnya dan terpilih menjadi sepuluh besar penerima 

penghargaan SIAL Innovation Award. Produk ini dianggap menjadi 

produk paling inovatif dari segi kualitas bahan dan desain produk 

yang menggambarkan tren makanan kawasan Amerika Utara. 

Pemenang berkesempatan mempromosikan produknya dengan 

skala Kanada dan global, berhak untuk menggunakan logo SIAL 

Innovation untuk mempromosikan produk, serta menampilkan 

produknya pada pameran yang diselenggarakan SIAL Group di 

Prancis, RRT, Timur Tengah, Brasil, dan Filipina. Penyelenggara 

juga akan melakukan kegiatan business-to-business meeting dengan 

mendatangkan buyer makanan dan minuman terkemuka dari 

Amerika Serikat 

Pada partisipasi di tahun ini, pelaku usaha Indonesia yang 

tergabung dalam Paviliun  Indonesia berhasil meraup transaksi 

senilai USD USD 3,7 juta. Untuk memaksimalkan partisipasi 

Indonesia di SIAL Kanada, Ditjen PEN bekerjasama dengan kantor 

fasilitasi perdagangan (Trade Facilitation Office/TFO) Kanada 

mengajak peserta mengunjungi retailer terkemuka Kanada 

(Loblaws, Longos, Highland Farms, Sunny Foodmart) pada kegiatan 
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Market Familiarization Tour, business-to-business meeting, dan 

seminar “Processed Food Market in Canada." Pada seminar ini, 

dihadirkan para ahli pelaku industri makanan di Kanada serta 

Badan Pemeriksa Makanan Kanada (Canadian Food Inspection 

Agency/CFIA). 

Misi Dagang Indonesia ke 

Bulgaria 

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian 

Perdagangan dan berkoordinasi dengan Direktorat Eropa Tengah 

dan Timur Kementerian Luar Negeri telah mengadakan kegiatan 

Misi Dagang Indonesia ke Bulgaria pada tanggal 4 - 5 Mei 2015. 

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Pengkajian dan 

Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) yang mewakili 

Dirjen PEN Kemendag, didampingi Direktur Pengembangan Pasar 

dan Informasi Ekspor. Rangkaian kegiatan misi dagang diisi dengan 

penyelenggaraan business forum pada tanggal 4 Mei 2015 di Sofia 

dan peresmian Indonesia Business Showroom (lBS) di Varna pada 

tanggal 5 Mei 2015.  

Kegiatan business forum yang bertemakan "Strengthening Economy 

Relation Through Optimizing Bilateral Trade“ diikuti oleh 12 (dua 

belas) perusahaan di bidang wooden furniture, kopi, home 

decoration, kerajinan, jasa konstruksi, makanan olahan, lem 

perekat, dan bahan bangunan. Di samping itu, sejumlah pelaku 

bisnis dari kota Malang juga hadir dipimpin oleh Walikota Malang, 

serta didampingi oleh Kepala BKPMD Kota Malang, dan beberapa 

Kepala Dinas terkait. 

 

Countesy Call Kepala BP2KP dengan Wakil Menteri Ekonomi 

Bulgaria 

Kepala BP2KP menyampaikan bahwa tujuan misi dagang ini adalah 

untuk mengembangkan perdagangan bilateral kedua negara di 

sektor-sektor komoditi dan kerja sama yang saling menguntungkan, 

di samping mendorong kerja sama di bidang perwakilan, investasi, 

dan pariwisata (Trade, Tourism and lnvestment TTI). Tercatat nilai 

perdagangan bilateral yang mencapai USD 123, juta pada tahun 

2014 (meningkat 12,8% dibanding 2013) diharapkan dapat terus 

ditingkatkan ditahun mendatang. Secara khusus juga disampaikan 

mengenai Trade Expo lndonesia dan undangan kepada pihak 
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Kementerian Ekonomi untuk hadir bersama pebisnis Bulgaria 

dalam The 30th Trade Expo lndonesia (TEl) 2015 yang akan 

diselenggarakan di  Jakarta tanggal 21 - 25 Oktober 2015. 

Wakil Menteri Ekonomi Bulgaria, Lyuben Petrov, menyampaikan 

bahwa pihaknya mencatat nilai perdagangan bilateral saat ini yang 

masih dapat terus diupayakan peningkatannya dan berharap 

Indonesia dapat menjadikan kota pelabuhan Varna dan Surgas 

sebagai gateway bagi masuknya produk Indonesia di Bulgaria dan 

bahkan Eropa Timur lainnya. Disampaikan pula harapan, agar 

lndonesia dapat menjadi hub bagi kegiatan kerja sama Bulgaria di 

kawasan Asia Tenggara dan ASEAN. 

Dalam kesempatan tersebut, Dubes R.l. menyampaikan kebijakan 

Pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

untuk jangka 5 tahun ke depan melalui pengembangan dan 

pembangunan infrastruktur pelabuhan laut, jalan raya, pelabuhan 

udara, dan penyediaan energi pembangkit listrik. Untuk itu, pihak 

Bulgaria diharapkan dapat berpartisipasi khususnya melalui Public 

Private Partnership (PPP) Program. 

Indonesia – Bulgaria Business Forum 

Kegiatan dihadiri sekitar 40 (empat puluh) pelaku bisnis setempat 

termasuk perwakilan dari parlemen Bulgaria, Friendship of  

lndonesia, Roumen Litchev; Deputy Mayor of Sofia, Doncho 

Barbalov; Ketua Bulgarian lnvestment Agency, Stamen Yanev; Sekjen 

Bulgarian Chamber of Commerce and lndustry, Vasil Todorov; 

asosiasi bisnis, perwakilan PT. Indofood di Serbia, dan para pelaku 

bisnis. Acara dilanjutkan dengan pertemuan business-to-business 

antara pelaku bisnis lndonesia dengan para calon mitra setempat. 

Dalam sambutan  pembukaan, Dubes R.l. menyampaikan strategi 

pembangunan ekonomi lndonesia dengan prioritas pada rencana 

pembangunan infrastruktur 24 pelabuhan laut besar, 15 bandar 

udara, jalan raya dan jalur kereta api Untuk itu, lndonesia 

membuka kesempatan kerja sama dengan negara lain termasuk 

Bulgaria. Dijelaskan pula mengenai prioritas investasi Indonesia di 

bidang infrastruktur pertanian dan pangan, energi dan industri dan 

pariwisata.  
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Kepala BP2KP menyampaikan mengenai perkembangan sektor 

perdagangan bilateral di mana nilai ekspor lndonesia ke Bulgaria 

baru berada di peringkat ke 79, yaitu USD 44,1 juta dibandingkan 

negara-negara mitra Indonesia lainya. Komoditi ekspor Indonesia 

ke Bulgaria antara lain kopi, karet, palm oil, furnitur, dan lain 

sebagainya. Pemerintah lndonesia di bawah kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo menargetkan kenaikan ekspor non minyak 

dan gas hingga 3 kali lipat pada akhir tahun 2019. Oleh karena ltu, 

sebagai partner ekonomi potensial di Eropa Timur, diharapkan 

ekspor Indonesia ke Bulagaria meningkat hingga mencapai sekitar 

USD 229,3 juta pada tahun 2019. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Ekonomi Bulgaria   

menyampaikan mengenai proses Bulgaria yang saat ini tengah 

melakukan percepatan penyesuaian berbagai peraturan standar 

perekonomian Uni Eropa (UE). Dalam hal pembangunan ekonomi, 

pihaknya membedakan prioritas pada bidang perdagangan dan 

investasi serta diharapkan adanya peningkatan kerja sama 

perdagangan dengan Indonesia. Selain itu, Bulgaria berupaya 

memberikan kebijakan bagi kemudahan pelaku bisnis (termasuk 

asing) dalam hal perpajakan untuk perdagangan dan industri, di 

samping peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat 

bersaing dengan standar keahlian tenaga kerja dari negara UE 

lainnya. Disampaikan pula oleh Wakil Menteri Ekonomi Bulgaria, 

bahwa dalam strategi jangka panjang pembangunan ekonominya, 

Pemerintah Bulgaria memasukkan Indonesia sebagai salah satu 

target negara tujuan bagi promosi dagangnya. Secara khusus pula 

disampaikan rencana Bulgaria menempatkan perwakilan dagang 

(trade representative) di Jakarta yang diharapkan dapat 

direalisasikan pada tahun 2016. Kedepannya dengan pembukaan 

perwakilan dagang dimaksud dan pemanfaatan pelabuhan Varna 

ataupun Burgas di Bulgaria sebagai hub, diharapkan para pelaku 

bisnis kedua negara mengambil manfaat maksimal dalam 

peningkatan kerja sama bidang TTI bilateral.  

Sebagai hasil dari kegiatan business-to-business meeting telah 

dicapai beberapa penjajakan dan kesepakatan, antara lain untuk 

komoditi kopi dan furnitur. Khusus untuk kopi, terdapat potensi 
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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 Atase Perdagangan 

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 April 2015, 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

pembelian 200.000 Euro dalam penjajakan dengan pelaku bisnis 

Bulgaria. Beberapa pengusaha Bulgaria juga menunjukkan 

ketertarikan terhadap produk furnitur Indonesia. 

 

Peresmian Indonesian Business Showroom 

Peresmian lndonesia Business Showroom (IBS) di kota Varna 

dilakukan oleh Dubes Rl Sofia, bersama-sama dengan Kepala BP2KP 

dan calon Konsul Kehormatan Varna pada tanggal 5 Mei 2015. 

Showroom dimaksudkan sebagai media untuk menampilkan dan 

mempromosikan berbagai produk Indonesia, khususnya furnitur, 

dekorasi rumah, dan sebagainya. Peresmian IBS dihadiri oleh Wakil 

Walikota Varna, perwakilan KADIN Varna, serta para pebisnis 

setempat. 

Dalam acara tersebut telah disepakati Joint Statement for Promoting 

and lncreasing Exports of Indonesian product to Bulgaria antara 

Dirjen PEN Kementerian Perdagangan, Dubes R.l. untuk Bulgaria 

dan calon Konsul Kehormatan Indonesia di kota Varna.  Joint 

Statement tersebut berisi kesepakatan untuk mendirikan Indonesia 

Business Showroom sebagai media promosi produk ekspor 

lndonesia dan sebagai distributor untuk produk-produk tersebut. 
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1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan April 2015 sebanyak 102 (seratus dua)   

permintaan melalui CSC, diantaranya permintaan berdasarkan 

kunjungan langsung terdiri dari 18 (delapan belas) permintaan 

dari dalam negeri dan 8 (delapan) permintaan dari luar negeri, 

berdasarkan pengiriman email terdiri dari 55 (lima puluh lima) 

permintaan dari dalam negeri dan 21 (dua puluh satu) 

permintaan dari luar negeri. Dari keseluruhan permintaan 

hubungan dagang, 29 (dua puluh sembilan) permintaan 

hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri dari 

berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Bangladesh, Mesir, 

Finlandia, Perancis, Jerman, India, Jepang, Korea Selatan, 

Srilanka, Taiwan, dan Persatuan Emirat Arab (PEA).  

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 produk-produk pertanian, mesin autoparts, 

kopi, kosmetik, makanan dan minuman, furnitur, perhiasan, 

kulit, mining, kertas, ban, produk kayu, dan benang. 

Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri, berasal dari 

kalangan eksportir Indonesia yang membutuhkan informasi  

importir/buyer luar negeri dalam rangka mempromosikan 

produk dan juga melakukan 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 April 2015 sebanyak 26 

(dua puluh enam) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang 

membutuhkan layanan berupa konsultasi bisnis dan pertemuan 

bisnis, dengan rincian  sebagai berikut: 

A. Layanan Konsultasi Bisnis  

Jumlah pengunjung CSC yang memerlukan informasi ekspor 

pada bulan April 2015 sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan. 
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Pengunjung CSC membutuhkan informasi terkait dengan 

prosedur persyaratan untuk dapat berpartisipasi di ruang 

CSC Kementerian Perdagangan yang berasal dari Jakarta, 

serta  informasi daftar importir maupun data statistik. Selain 

pemintaaan informasi tersebut di atas pengunjung juga ingin 

mengetahui informasi tentang Membership Services. 

B. Business Matching 

Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan April 2015 

sebanyak 6 (enam) pengunjung antara lain berasal dari 

Hongkong, Jepang, India, dan Mesir dengan produk yang 

diminati antara lain garmen, minyak kelapa dan udang, di 

mana 5 (lima) buyer tidak melakukan pertemuan bisnis 

dengan eksportir/suplier Indonesia namun hanya 

memerlukan data eksportir dan 1 (satu) buyer melakukan 

pertemuan bisnis dengan 2 eksportir Indonesia.  

C. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari - April 2015, perusahaan yang 

memanfaatkan ruang pamer (PTD) sebanyak 48 (empat 

puluh delapan)  perusahaan. Terkait dengan kelengkapan 

dokumen, sebagian peserta PTD yang mendisplay di ruang 

CSC Kementerian Perdagangan telah melengkapi salinan 

SNI/BPOM, sedangkan yang lainnya sedang dalam tahap 

tindak lanjut pengadaannya dan dikomunikasikan dengan 

masing-masing perusahaan peserta. Kelengkapan dokumen 

tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan 

bahwa perusahaan yang mendisplay produk di ruang CSC 

Kementerian Perdagangan harus menyertakan salinan SPPT 

SNI atau sertifikat dari BPOM.  

 

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor 

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan 

Selama bulan April 2015, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia (BBPPEI) menyelenggarakan 15 (lima belas) 

angkatan pelatihan yang diikuti oleh 447 (empat ratus empat puluh 

tujuh) orang peserta dengan rincian sebagai berikut:   
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a. Pelatihan “Akses dan Survei Pasar Ekspor Melalui Internet” 

(Jakarta, 14 - 16 April 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 19 

(sembilan belas) orang peserta. 

b. Pelatihan “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 7 - 15 

April 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 17(tujuh belas) orang 

peserta. 

c. Pelatihan “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 14 - 16 April 2015). 

Pelatihan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. 

d. Pelatihan “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Jakarta, 7 - 9 April 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Universitas Esa Unggul (UEU) Jakarta dan diikuti 

oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang seluruhnya merupakan 

mahasiswa/i UEU Jakarta. 

e. Pelatihan “Workshop Coaching Program Angkatan 6” (Jakarta, 7 

April 2015). Kegiatan ini diikuti oleh 54 (lima puluh empat) orang 

peserta. 

f. Pelatihan “Akses dan Survei Pasar Ekspor Melalui Internet” 

(Purbalingga, 21 - 23 April 2015). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindagkop Kabupaten 

Purbalingga dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang 

merupakan pelaku UKM di wilayah Kabupaten Purbalingga. 

g. Pelatihan “Strategi Pemasaran Ekspor” (Tangerang, 14 - 15 April 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Disperindag Kabupaten Tangerang dan diikuti 

oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta yang merupakan pelaku 

UKM di wilayah Kabupaten Tangerang. 

h. Pelatihan “Coaching Program – Refreshment TOX” (Surabaya, 14 - 

16 April 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan P3E Surabaya dan diikuti oleh 20 (dua 

puluh) orang peserta yang merupakan pelaku UKM di wilayah 

Provinsi Jawa Timur. 

i. Pelatihan “Tren Desain Garmen untuk Ekspor” (Makassar, 28 - 30 

April 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 
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BBPPEI dengan P3ED Makassar dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) 

orang peserta yang merupakan pelaku UKM di wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

j. Pelatihan “Sistem Pembayaran Ekspor” (Surakarta, 21 - 23 April 

2015 dan 28 - 30 April 2015). Dua angkatan pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan diikuti 

oleh total 60 (enam puluh) orang peserta yang merupakan 

mahasiswa/i UNS Surakarta. 

k. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Semarang, 14 – 16 April 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Disperindagkop Provinsi Jawa Tengah dan diikuti 

oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang merupakan pelaku UKM 

di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

l. Pelatihan “Pengembangan Produk Potensial untuk Ekspor” 

(Tangerang, 21 - 22 April 2015). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindagkop Kabupaten 

Tangerang dan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta 

yang merupakan pelaku UKM di wilayah Kabupaten Tangerang. 

m. Pelatihan “Prosedur Impor” (Bogor, 27 - 29 April 2015). Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Perusahaan Gas Negara (PGN) Bandung dan diikuti oleh 27 (dua 

puluh tujuh) orang peserta yang merupakan pegawai di 

lingkungan PGN Bandung. 

n. Pelatihan “Korespondensi, Negosiasi dan Kontrak Penjualan Ekspor 

Hasil Industri Pertambangan” (Bandung, 21 - 23 April 2015). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI 

dengan Disperindagkop Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh 30 

(tiga puluh) orang peserta yang merupakan pelaku UKM di 

wilayah Provinsi Jawa Barat. 

Untuk tahun 2015 BBPPEI telah menetapkan target pelaksanaan 

diklat ekspor sebanyak 120 (seratus dua puluh) angkatan dengan 

target jumlah peserta sebanyak 4.045 (empat ribu empat puluh lima) 

orang. Total jumlah pelatihan yang telah terlaksana sejak awal 
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Januari 2015 hingga akhir April 2015 adalah 37 (tiga puluh tujuh) 

angkatan dengan total jumlah peserta 1.022 (seribu dua puluh dua) 

orang. Dengan demikian realisasi jumlah angkatan diklat ekspor 

tahun 2015 telah mencapai 30,83% dengan realisasi jumlah peserta 

diklat mencapai 25,27%. 

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

Selama bulan April 2015 BBPPEI telah melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pada tanggal 8 April 2015 Tim Manajemen PPEI mengadakan 

rapat presentasi instruktur yang akan membawakan materi baru, 

yaitu atas nama Sdr. Victor Tulus Pangapoi Sidabutar yang 

membawakan materi “Identifikasi Potensi dan Kesiapan untuk 

Ekspor” dan “Latihan Penyusunan Analisa SWOT”, serta Sdri. 

Hikmatul Afifah Darojah yang membawakan materi “Prosedur 

dan Dokumen Ekspor”. Dari hasil presentasi tersebut kedua 

pengajar dinyatakan memenuhi syarat untuk membawakan 

materi tersebut dalam diklat ekspor yang diselenggarakan oleh 

PPEI. 

b. Pada tanggal 10 April 2015 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat evaluasi pelatihan guna melakukan review dan tinjauan 

terhadap berbagai aspek penilaian diklat ekspor yang telah 

diselenggarakan oleh PPEI. 

c. Pada tanggal 14 - 15 April 2015 perwakilan Tim Manajemen 

BBPPEI melakukan kunjungan kerja ke kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara, dalam rangka kegiatan Konsultasi Pengembangan 

Kurikulum Silabus yang dilakukan dalam bentuk kunjungan ke 10 

pelaku UKM yang berdomisili di Kendari. 

d. Pada tanggal 30 April 2015 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat pembahasan kurikulum dan silabus untuk topik “Bisnis 

Online Ekspor Impor” dengan menghadirkan Sdr. Widodo dan Sdr. 

Hindra S. (praktisi) sebagai narasumber. 

Kegiatan Lain Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan diklat yang 

diselenggarakan, BBPPEI juga terlibat dan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan lainnya yang masih terkait dengan tugas pokok dan 
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fungsi BBPPEI, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pada tanggal 9 April 2015 Tim Manajemen PPEI mengadakan 

rapat manajemen guna membahas beberapa isu sebagai berikut: 

- Rencana restrukturisasi organisasi PPEI. 

- Tindak lanjut terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). 

- Persiapan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2015. 

b. Pada tanggal 10 April 2015 Tim Manajemen PPEI mengadakan 

rapat manajemen guna membahas rencana restrukturisasi 

organisasi PPEI. 

c. Pada tanggal 13 April 2015 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat pembahasan rencana renovasi tampak muka Gedung 

BBPPEI. 

d. Pada tanggal 14 April 2015 diselenggarakan Sosialisasi 

Pengembangan Wirausaha Inkubator Indonesia di JAFZA sebagai 

pendorong peningkatan ekspor tahun 2015 - 2019. Kegiatan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara Kementerian Perdagangan 

RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 

e. Pada tanggal 16 - 17 April 2015 diselenggarakan kegiatan “Supply 

Chain Management training for Food Ingredients Companies”. 

Kegiatan ini diikuti oleh para alumni diklat ekspor BBPPEI dan 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan Direktorat 

KPE. 

f. Pada tanggal 20 April Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

pertemuan dengan perwakilan JICA guna memberikan informasi 

mengenai rencana pendirian Jakarta Regional Design Center 

(JRDC). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Ditjen PEN                                                                                           Laporan Bulanan Periode April 2015                 

30 

30 

 

BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Pameran Hongkong Gift & 

Premium Fair 2015 

Terkait dengan keikutsertaan pada Pameran Hongkong Gift & 

Premium Fair 2015, peserta mengharapkan paviliun Indonesia lebih 

terbuka, sebagaimana konstruksi paviliun negara lain agar produk 

lebih mudah terlihat oleh buyer potensial. Selain itu, diharapkan 

space yang disediakan untuk masing-masing peserta dapat ditambah 

agar produk yang dapat dipromosikan lebih banyak. 

Rapat Koordinasi Pameran 

Potensi Daerah Sail Tomini 

2015 

Pada rapat koordinasi Pameran Potensi Daerah Sail Tomini 2015, 

disampaikan sejumlah masukan bagi Ditjen PEN, antara lain: 

a. Kiranya Ditjen PEN mendedikasikan satu booth informasi 

khusus berisi materi, diantaranya adalah informasi tentang 

pasar luar negeri, market brief maupun market intelligence, 

daftar importir luar negeri, program promosi, dan publikasi 

lainnya.  

b. Agar dapat dibahas lebih lanjut mengenai kemungkinan 

mendatangkan buyer seperti halnya pada TEl.  

c. Pengalihan salah satu kegiatan dana dekon Ditjen PEN untuk 

memfasilitasi Dinas Perindag dari beberapa daerah 

berpartisipasi pada Pameran Sail Tomini. 

 

Penandatanganan Nota 

Kesepahaman antara 

Kementerian Perdagangan 

dengan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO) 

Terkait dengan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman 

antara Kementerian Perdagangan dengan APINDO, Mendag 

menyampaikan harapan agar Nota Kesepahaman yang telah 

ditandatangani dapat segera diimplementasikan dalam bentuk  

kegiatan maupun program kerja dari kedua belah pihak. 

Implementasi kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 

identifikasi atau mapping hambatan ekspor yang dihadapi oleh 

pelaku usaha.  
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2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Pameran Hongkong Gift & 

Premium Fair 2015 

Terkait dengan masukan peserta untuk partisipasi lndonesia pada 

Hongkong Gift and Premium Fair 2015, kegiatan promosi ke 

depannya akan lebih dikoordinasikan dengan Kementerian dan 

instansi terkait lainnya, serta pelaku usaha, agar paviliun Indonesia 

dapat tampil bersama-sama dalam satu paviliun yang lebih besar, 

dalam rangka meningkatkan Nation Branding lndonesia.  

Rapat Koordinasi Pameran 

Potensi Daerah Sail Tomini 

2015 

Terkait dengan usulan untuk menghadirkan buyer sebagaimana 

pada penyelenggaraan TEI, telah disampaikan bahwa diperlukan 

kesiapan EO pameran dan Pemda setempat untuk menghadirkan 

produk yang diminta buyer, termasuk sarana dan prasarana yang 

memadai (akomodasi dan transportasi). Namun demikian, 

disampaikan pula, bahwa Ditjen PEN akan mensosialisasikan 

kegiatan tersebut pada setiap kesempatan. 

Penandatanganan Nota 

Kesepahaman antara 

Kementerian Perdagangan 

dengan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO) 

Terkait dengan arahan Bapak Mendag untuk melakukan identifikasi 

atau mapping hambatan ekspor yang dihadapi oleh para pelaku 

usaha, diperlukan rapat koordinasi dengan unit eselon I di 

lingkungan Kementerian Perdagangan. Untuk itu, setiap eselon I di 

lingkungan Kementerian Perdagangan untuk dapat menunjuk Person 

in Charge (PIC) yang akan melakukan koordinasi teknis pelaksanaan 

kegiatan dengan APINDO. 

Terkait dengan tindak lanjut dari ruang lingkup Nota Kesepahaman 

tersebut, maka bentuk kegiatan ataupun program kerja yang dapat 

dilakukan oleh Ditjen PEN adalah peningkatan SDM ekspor (capacity 

building), pelaksanaan kegiatan promosi, pengembangan produk 

(DDS) dan diseminasi informasi ekspor (market/product intelligence 

dan layanan CSC). Ditjen PEN melalui Direktorat KPE juga telah 

menganggarkan 2 (dua) kegiatan berupa kegiatan 

workshop/sosialisasi dan capacity building. Penentuan tema maupun 

lokasi kegiatan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan 

pihak APINDO. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Selama bulan April 2015, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-kegiatan antara lain 

berupa Kegiatan Pameran Hongkong Gift & Premium Fair 2015, Penandatanganan Nota 

Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), 

Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan dengan Department of Foreign 

Affairs, Trade and Development (DFATD) Canada, Penerimaan Kunjungan Delegasi Egyptian-

Indonesia Business Council (EIBC) Mesir, Adaptasi Produk Dalam Rangka Kerjasama dengan ASEAN 

Korea Center (AKC), Pameran INACRAFT 2015, Rapat Koordinasi Pameran Potensi Daerah Sail 

Tomini 2015, Partisipasi pada Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2015, The 117th China 

Import and Export Fair (Canton Fair) 2015, Partisipasi pada Salon International de l'Alimentation 

(SIAL) Toronto 2015, Misi Dagang Indonesia ke Bulgaria, pelayanan informasi melalui Trade Inquiry 

dan penerimaan kunjungan buyer melalui CSC, serta peningkatan SDM melalui beberapa program 

diklat ekspor. 

Dengan demikian, sepanjang bulan April 2015, selain beberapa aktivitas promosi dan misi dagang, 

kegiatan Ditjen PEN banyak menunjukkan 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 April 2015 ini masih 

menemui beberapa kendala yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya nanti dapat 

dilakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan, sehingga semua kegiatan di tahun 2015 dan tahun 

yang akan datang dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah 

direncanakan dengan optimal. 

 


