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BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

Konfrensi pers Indonesia 

Fashion Week  

Kementerian Perdagangan optimistis industri fesyen akan 

menjadi salah satu penopang ekspor produk nonmigas Indonesia 

ke pasar global. Hal tersebut diungkapkan Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor Direktorat Jenderal  

Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag, 

Sulistyawati, pada konferensi pers Indonesia Fashion Week (IFW) 

2015 di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Jakarta, 

hari ini, Selasa (17/2). Konferensi pers digelar oleh Asosiasi 

Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dan didukung 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UKM, serta 

asosiasi terkait. “Kami optimistis ekspor fesyen Indonesia terus 

tumbuh seiring pertumbuhan positif ekspor fesyen di dunia. Pada 

2013 sendiri, nilai ekspor produk fesyen Indonesia mencapai USD 

11,78 miliar. Sementara pada periode Januari-November 2014, 

nilai ekspor fesyen sebesar USD 12,51 miliar atau mengalami 

peningkatan 16,59% dari periode yang sama tahun 2013,” ungkap 

Sulistyawati. 

Mengambil tema “The Biggest Fashion Movement”, IFW 2015 

yang menginjak tahun ke-4 rencananya akan berlangsung pada 

26 Februari-1 Maret 2015 di Hall A, Hall B, dan Hall Cendrawasih  

Jakarta  Convention  Center  (JCC).  Melalui  IFW,  lanjut  

Sulistyawati,  pelaku  usaha fesyen tanah air didorong agar dapat 

mewujudkan Indonesia sebagai pusat mode Asia tahun 2018 dan 

pusat fesyen muslim dunia tahun 2020. Semangat tersebut salah 

satunya ditunjukkan dari peningkatan jumlah brands yang tampil 

selama pelaksanaan IFW dari tahun ke tahun. Sebanyak 405 

brands telah ditampilkan pada IFW 2012, 453 brands pada IFW 

2013, 512 brands pada IFW 2014, dan 747 brands pada IFW 

2015. Selain itu, akan ada 2.522 jenis produk pakaian jadi karya 
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230 desainer tanah air pada pameran dagang fesyen IFW 2015. 

“Di penyelenggaraan sebelumnya, IFW memperkuat konsep retail 

atau B2C (Buyer to Consumer), maka tahun ini saatnya 

mengarahkan pada B2B (Business to Business)," imbuh 

Sulistyawati. Acara yang menargetkan 100.000 pengunjung dan 

buyers dari beberapa negara tersebut juga akan menampilkan 32 

fashion show yang digelar di dua panggung, serta zona fesyen 

muslim yang terdiri dari 160 booth. Fashion show akan 

menyajikan konsep ready to wear craft fashion, komoditas mode 

yang potensial merambah pasar global. 

Pengembangan Fesyen Muslim 

Pada kesempatan itu, Sulistyawati sekaligus memaparkan bahwa 

Kemendag akan memfasilitasi 40 booth dari 160 booth yang ada 

di Zona Fesyen Muslim. Pelaku usaha yang difasilitasi terdiri atas 

pelaku  fesyen  yang  merupakan  anggota  APPMI,  dimana  

sebagian  telah  mengikuti  coaching program pengembangan 

merek oleh Ditjen PEN. “Pasar fesyen muslim dunia kini tidak 

hanya mencakup wilayah Timur Tengah dan Afrika, namun juga 

Amerika dan Eropa. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar, 

Indonesia memiliki modal dasar mengembangkan fesyen muslim 

Indonesia. Ditambah dengan banyaknya bermunculan komunitas  

fesyen  muslim,  Indonesia  juga  berpotensi  menjadi   hub  

produk  fesyen  muslim, khususnya di ASEAN,” tegas Sulistyawati. 

"IFW 2015 merupakan kiprah pelaku kreatif fesyen Indonesia 

dalam menggali kreativitas dengan kearifan lokal. Fesyen muslim 

Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari 

segi bahan baku, keragaman budaya, sumber daya manusia, dan 

pasar produk. Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, mari kita 

dorong kreativitas dan inovasi pelaku kreatif fesyen muslim 

Indonesia ke kancah global,” tambah Sulistyawati. 

Potensi Fesyen Indonesia 

Pertumbuhan  ekspor  fesyen  periode  2009-2013  mengalami  

pertumbuhan  positif  10,59%  per tahun. Pada 2013, nilai ekspor 

produk fesyen Indonesia mencapai USD 11,78 miliar. Sementara 

periode Januari-November 2014, nilai ekspor fesyen sebesar USD 

12,51 miliar atau mengalami peningkatan 16,59% dari periode 
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yang sama tahun 2013, dengan negara utama tujuan ekspor 

meliputi Amerika Serikat (35,60%), Jepang (6,79%), Jerman 

(6,04%), dan Uni Emirat Arab (4,18%). Indonesia yang kaya akan 

kearifan budaya lokal diyakini menjadi sumber inspirasi bagi 

pelaku fesyen untuk berkarya. Indonesia memiliki desainer-

desainer dengan kreativitas yang baik dan telah  menjadi  ikon  

kuat  di  dalam  dan  luar  negeri,  seperti  Dian  Pelangi,  Tex  

Saverio,  Ni  Luh Djelantik, Peggy Hartanto, dan Sebastian 

Gunawan yang berhasil mengangkat nama Indonesia di dunia 

internasional. Sementara untuk pasar dalam negeri, jumlah 

penduduk yang besar mencapai lebih dari 248 juta jiwa 

menjadikan Indonesia pasar yang potensial, termasuk bagi 

pemasaran produk fesyen. Peningkatan kinerja ekonomi 

Indonesia yang tumbuh dengan baik menyebabkan 

meningkatnya taraf ekonomi yang diiringi peningkatan daya 

beli dan konsumsi masyarakat.  Kelas menengah terus 

menunjukan pertumbuhan sehingga daya beli masyarakat yang 

semakin kuat dan cenderung mengaktualisasikan dirinya dengan 

produk yang digunakan. 

Jakarta Food Security Summit Jakarta Food Security Summit (JFSS) merupakan kegiatan   yang 

diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun oleh Kamar Dagang dan 

lndustri (KADIN) Indonesia dengan tujuan untuk menggerakkan 

seluruh pemangku kepentingan agar secara bersama-sama 

mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. JFFS 

tahun 2015 merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya dan 

dilaksanakan pada 12 - 14 Februari 2014 bertempat di Jakarta 

Convention Center. Kegiatan JFSS  terdiri  dari  pameran  dan  

seminar  dengan  mengambil  tema  "Food Security = National 

Security,  Pemberdayaan Petani,  Peternak,  Petambak dan 

Nelayan melalui Wadah Koperasi untuk Mencapai Ketahanan 

Pangan”.  

Penyelenggaraan JFFS ke-3 ini  dibuka  secara resmi  oleh 

Presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh Ketua MPR RI, 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri 

Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM,  

Kepala BKPM, dan Ketua KADIN. Pada pembukaan kegiatan ini, 
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terlebih dahulu Presiden RI melakukan dialog dengan para petani 

untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dialami petani. 

Beberapa keluhan yang disampaikan oleh petani, antara lain 

kesulitan pupuk dan bibit, dan sarana irigasi yang belum 

mencukupi. Dalam pidato pembukaannya, Bapak Presiden 

menyampaikan bahwa dengan potensi  pertanian dan program 

pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian, Pemerintah 

optimis bahwa swasembada pangan,  ketahanan pangan, dan 

kedaulatan pangan, akan tercapai dalam waktu 3 - 4 tahun 

mendatang. 

Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa seminar di antaranya: 

1. Panel diskusi 1 dengan tema “Pemberdayaan Wadah 

Koperasi sebagai Kunci Keberhasilan di Bidang Pertanian, 

Peternakan dan Perikanan” 

Bertindak sebagai pembicara pada diskusi ini antara lain 

Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Sekretaris 

Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri, Dirjen lndustri Agro Kementerian 

Perindustrian, dan Direktur Pemasaran Dalam Negeri - Ditjen 

P2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

2. Panel diskusi 2 dengan tema “Modul Inovasi Pembiayaan 

melalui Wadah Koperasi di Bidang Pertanian, Peternakan 

dan Perikanan” 

Bertindak sebagai pembicara pada diskusi ini, yaitu Menteri 

Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Bisnis 

UMKM Bank Rakyat Indonesia, dan Country Manager 

International Finance Corporation-World Bank Group. 

3. Panel diskusi 3 dengan tema “Kepastian Tata Ruang dan 

Ketersediaan Lahan untuk Ketahanan Pangan” 

Bertindak sebagai pembicara pada diskusi ini, yaitu Panglima 

TNI, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden - Sofyan Wanandi,  

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan,  Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU dan 

Perumahan Rakyat. 
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Talk Show Pengembangan 

Ekonomi Kreatif di Gorontalo 

Talk Show Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo 

bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam rangka memeriahkan 

hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-14 yang dilaksanakan di 

Ballroom Hotel Maqna. Kegiatan ini mengusung tema “Sulaman 

Karawo sebagai Warisan Budaya Indonesia yang Bernilai Ekonomi 

Tinggi“.  

Talk Show dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo dan dihadiri 

oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari Wakil Gubernur 

Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Walikota 

Gorontalo, Kepala BI Cabang Gorontalo, Ketua Dharma Wanita 

Persatuan Provinsi Gorontalo, Ketua Dekranasda Provinsi 

Gorontalo, perwakilan pemerintahan pusat dan Kota Gorontalo, 

perwakilan asosiasi, akademisi, dan para pelaku usaha. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian para generasi muda 

dan pelaku usaha khususnya di Gorontalo terhadap upaya 

pengembangan sulaman Karawo khas Gorontalo sebagai salah 

satu produk unggulan daerah Gorontalo. Kegiatan ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan kepada para pemangku kepentingan 

untuk dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam 

upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing sulaman 

Karawo.  

Kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) sesi utama, yaitu: 

1. Sesi Testimoni 

Pada sesi ini ditampilkan 3 (tiga) orang yang diharapkan 

menjadi inspirasi dari pelaku ekonomi kreatif yang karyanya 

dapat memberi manfaat bagi orang banyak, yaitu Karsum 

Dunda, pengrajin dan pencinta Karawo dari Desa Mongolato, 

Kecamatan Telaga, Kab. Gorontalo; Muhammad Setia Novandi, 

pengajar di daerah Pelosok di Provinsi Gorontalo; dan 

Mahmud Mulyadi, petani kemiri dan penyelamat lingkungan 

dari Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Talk Show 

Sesi ini diisi dengan pemaparan narasumber, yang terdiri  dari 

Direktur Pengembangan Produk Ekspor (Direktur P2E), Ditjen 

PEN; Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo; Kepala BI Cabang 
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Gorontalo; brand ambassador Wardah Kosmetik, Dewi Sandra; 

dan pengusaha muda, Putri Tanjung. Talk show ini 

dimoderatori oleh desainer Gorontalo pemilik rumah Karawo, 

Agus Lahinta. Adapun pemaparan dari masing-masing 

narasumber antara lain sebagai berikut: 

a. Direktur Pengembangan Produk Ekspor, memaparkan 

mengenai “Potensi dan Peluang Pengembangan Sulaman 

Karawo“. Pada kesempatannya, Direktur P2E 

menyampaikan bahwa sulaman Karawo memiliki nilai 

potensi nilai budaya dan ekonomi yang cukup besar. 

Sulaman Karawo memiliki nilai budaya yang unik dan 

sudah mengakar di lingkungan masyarakat Gorontalo. Dari 

sisi potensi ekonomi, sulaman Karawo merupakan salah 

satu contoh subsektor ekonomi kreatif berbasis 

kerakyatan, dimana melalui sulaman Karawo dapat 

tercipta sektor usaha kerajinan dan fesyen, yang secara 

langsung dapat menciptakan lapangan usaha menyerap 

tenaga kerja, terutama tenaga kerja wanita. 

b. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, memaparkan 

mengenai pengembangan daerah yang berbasis ide dan 

ilmu pengetahuan. Pada kesempatannya, beliau 

menyampaikan bahwa dukungan alokasi anggaran untuk 

pengembangan sulaman Karawo menjadi salah satu fokus 

pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan 

yang tertuang dalam rencana kerja APBD Gorontalo. 

Sebagai perwujudan dukungan pemerintah terhadap 

pengembangan sulaman Karawo, disebutkan bahwa saat 

ini telah terdapat 220 sentra pembinaan sulaman Karawo. 

Selain itu, pemerintah daerah juga telah memasukkan 

Karawo ke dalam kurikulum pelajaran di sekolah dalam 

bentuk muatan lokal. Hal ini bertujuan agar terjadi 

regenerasi keterampilan membuat Karawo. Pemerintah 

daerah juga mewajibkan para pegawai untuk 

menggunakan pakaian dengan sulaman Karawo pada hari 

yang telah ditentukan setiap minggunya. Dalam 

kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo juga 

mengutarakan harapan kepada Kementerian Perdagangan 
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agar memberikan fasilitasi yang dapat mengangkat 

sulaman Karawo menjadi sebuah produk yang memiliki 

daya saing tinggi. 

c. Kepala Perwakilan BI Gorontalo, menjelaskan tentang 

peran Bank Indonesia selama ini untuk pengembangan 

industri kreatif khususnya Karawo. Pada kesempatan 

tersebut disampaikan pula ajakan kepada seluruh 

masyarakat Gorontalo secara bersama-sama dengan 

bangga menggunakan Karawo dalam setiap kesempatan. 

d. Brand ambassador Wardah Kosmetik, Dewi Sandra, 

memaparkan cara untuk dapat tampil cantik dan tidak 

berlebihan dengan kosmetik yang berbahan baku halal. 

Pada kesempatan tersebut, Dewi Sandra juga menyatakan 

ketertarikannya dengan sulaman Karawo dan berniat 

mempromosikan sulaman Karawo ke berbagai tempat. 

e. Narasumber terakhir, Putri Tanjung, pengusaha muda 

yang memulai usahanya sejak usia 16 tahun dan saat ini di 

usia yang masih 18 tahun telah memiliki perusahaan event 

organizer El Paradiso tanpa bantuan orang tuanya.  Pada 

kesempatan ini Putri memaparkan tentang kiat-kiat 

usahanya, serta menyatakan kebanggaannya terhadap 

sulaman Karawo, yang menjadi aksen pada pakaian batik 

yang dikenakannya. 

3. Sesi Fashion Show 

Pasa sesi ini ditampilkan ragam busana dengan sulaman 

Karawo karya desainer Gorontalo, seperti MFR Karawo, House 

of Abi, Abdi Suryaman Sahly, dan Rumah Karawo dari Agus 

Lahinta. 

Selain talk show, kegiatan lain yang diselenggarakan dalam rangka 

menyambut HUT Gorontalo adalah kunjungan dan dialog Menteri 

Pertanian kepada para pejabat daerah, mulai dari Gubernur, para 

Bupati, Walikota, hingga para penyuluh pertanian untuk berdialog 

membahas masalah pupuk, bibit, alat pertanian, pengairan dan 

penyuluh. 
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1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

 
Pertemuan dengan Delegasi 

Dubai Islamic Economy, 

Persatuan Emirat Arab (PEA)   

Pada tanggal 2 Februari 2015 telah dilaksanakan pertemuan 

antara Ditjen PEN dengan delegasi Dubai Islamic Economy (DIE) di 

Ruang Rapat Anggrek, Gedung I Kementerian Perdagangan. 

Delegasi DIE dipimpin oleh Mr. Saed Al Awadi, CEO Dubai Exports 

Development Corporation dengan didampingi oleh Mr. Ahmed 

Abdullah Mohammed Almusalli, Duta Besar Persatuan Emirat Arab 

(PEA) untuk Indonesia. Delegasi DIE terdiri dari 12 orang 

perwakilan pejabat Pemerintah Dubai dan pelaku usaha terkemuka 

Dubai. Adapun delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal 

Kerjasama Perdagangan Internasional, yang pada kesempatan ini 

mewakili Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

didampingi oleh para pejabat eselon II Ditjen PEN, Direktur 

Fasilitasi Ekspor Impor Ditjen Daglu, Direktur Kerjasama Bilateral 

Ditjen KPI, dan Direktur Standarisasi Ditjen SPK, beserta 

perwakilan dari Direktorat Timur Tengah, Ditjen Aspasaf, Kemlu 

dan Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) Abu Dhabi.  

Pertemuan dibuka dengan sambutan pimpinan delegasi DIE yang 

menyampaikan tujuan kunjungan dan perkenalan anggota delegasi. 

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membahas upaya-upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan perdagangan 

antara kedua negara, sekaligus untuk mendapatkan informasi 

terkait pasar Indonesia, guna meningkatkan hubungan 

perdagangan di bidang ekonomi Islam. Adapun anggota delegasi 

DIE merupakan pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor di 

antaranya Islamic finance/Islamic banking, trade promotion, Jebel 

Ali Zone Area, industri pariwisata, industri teh, industri digital, dan 

firma hukum Dubai. Pada pembukaan tersebut, pimpinan delegasi 

DIE menyampaikan 7 (tujuh) pilar yang merupakan strategi Dubai 

untuk mewujudkan Dubai sebagai Ibukota ekonomi Islam dunia. 

Ketujuh pilar tersebut yaitu: 

a. perwujudan Dubai sebagai pusat keuangan Islami, 

b. industri halal, 

c. pariwisata halal, 

d. ekonomi digital Islami, 

e. ibukota budaya dan desain Islami, 
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f. pusat standar dan sertifikasi ekonomi Islam, dan 

g. pusat informasi dan pendidikan Islam. 

Pada kunjungan ke Indonesia kali ini, delegasi DIE hanya 

menitikberatkan perhatiannya pada sektor keuangan Islami 

(Islamic finance) dan sektor produk halal. 

Pada kesempatan yang sama, Dirjen KPI menyampaikan 8 

(delapan) strategi pengembangan ekspor Indonesia untuk tahun 

2015 – 2019 yang terdiri dari: 

a. penyesuaian strategi pengembangan ekspor dengan 

karakteristik pasar tujuan ekspor masing-masing, 

b. optimalisasi hasil market intelligence, 

c. program promosi yang terpadu dan tersinergi, 

d. pembangunan pusat-pusat promosi di negara akreditasi 

perwakilan perdagangan, 

e. peningkatan kualitas kelembagaan Indonesia Trade Promotion 

Center (ITPC) dan pembukaan ITPC baru, 

f. pendirian Trade Distribution Center di wilayah strategis hub 

dunia, 

g. pengembangan pendekatan dengan para importir dan 

distributor di wilayah pasar akreditasi, dan 

h. pemberdayaan dan optimalisasi kontribusi ekspor dari ITPC, 

melalui penetapan target ekspor bagi setiap perwakilan 

perdagangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertemuan dengan Delegasi Dubai Islamic Economy (DIE) 
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 Adapun beberapa isu yang dibahas pada pertemuan tersebut, 

antara lain: 

a. Perbankan Islami  

Terkait dengan perbankan Islami, delegasi DIE menyatakan 

bahwa meskipun seluruh bank di Dubai berbasis Islami, pihak 

Dubai terbuka untuk bermitra dengan perbankan konvensional 

maupun dengan perbankan yang bukan berasal dari negara 

muslim, selama kedua belah pihak dapat saling menerima 

ketentuan masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Dirjen KPI 

menyampaikan bahwa Indonesia memiliki Indonesia Exim 

Bank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang 

merupakan lembaga keuangan khusus milik pemerintah yang 

bergerak di bidang pembiayaan ekspor Indonesia, dan 

menyarankan delegasi DIE untuk menjajaki kerjasama dengan 

LPEI. 

b. Zona Ekonomi Bebas Dubai 

Menanggapi keberadaan beberapa zona ekonomi bebas di 

Dubai, Dirjen KPI menyatakan dukungannya akan rencana 

kerjasama antara Ditjen PEN dengan salah satu zona ekonomi 

bebas Dubai, yaitu Jebel Ali Free Zone Area (JAFZA), guna 

meningkatkan perdagangan Indonesia ke negara-negara di 

sekitar Dubai. Selain itu, Dirjen KPI juga mendorong agar zona 

ekonomi bebas Dubai dapat memberikan lebih banyak 

keuntungan dan kemudahan bagi pelaku usaha Indonesia untuk 

menjadikan Dubai sebagai hub perdagangannya. 

Diinformasikan bahwa saat ini, ± 80% perdagangan Indonesia 

dilakukan melalui Singapura. Diharapkan ke depannya Dubai 

dapat menjadi hub bagi perdagangan Indonesia untuk kawasan 

Afrika dan Timur Tengah. 

c. Pariwisata Islami 

Dirjen KPI mendorong pelaku usaha pariwisata Dubai untuk 

melakukan investasi di bidang perhotelan dan bidang-bidang 

pariwisata lainnya di kawasan-kawasan pariwisata Indonesia, 

seperti Raja Ampat dan Pulau Komodo. Disampaikan pula 
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bahwa saat ini kendala pariwisata Indonesia salah satunya 

adalah masih minimnya pembangunan infrastruktur pariwisata 

di kawasan-kawasan pariwisata prospektif Indonesia. 

d. Ekonomi Digital Indonesia 

Berkenaan dengan ekonomi digital, delegasi DIE berkeinginan 

untuk mengetahui mengenai kontribusi ekonomi digital bagi 

perkembangan ekonomi Indonesia. Menanggapi hal tersebut, 

Dirjen KPI menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki 

peraturan yang mengatur mengenai bisnis e-commerce di 

Indonesia, dan telah memiliki hub industri digital di tiga kota di 

Indonesia, yaitu Yogyakarta, Batam, dan Bandung. Salah satu 

industri digital yang sangat berkembang di Batam adalah 

industri animasi yang telah menembus pasar internasional. 

e. Industri Teh 

Sehubungan dengan penurunan ekspor teh Indonesia, Dirjen 

KPI menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh 

menurunnya luasan area perkebunan teh di Indonesia dan 

meningkatnya konsumsi teh nasional. Saat ini, Indonesia tidak 

hanya mengkonsumsi teh dengan cara diseduh, tetapi juga 

semakin banyak industri teh kemasan siap minum yang 

berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, Dirjen KPI 

mengundang pelaku usaha teh Dubai untuk memulai menjajaki 

kerjasama dengan perusahaan teh kemasan Indonesia. 

f. Produk Halal 

Terkait dengan rencana PEA untuk pembentukan one logo one 

standard bagi produk halal, Direktur Kerjasama Bilateral Ditjen 

KPI menambahkan bahwa Indonesia mendukung posisi PEA 

pada Organization of Islamic Coorperation (OIC) sehubungan 

dengan hal tersebut.   
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Pertemuan dengan Delegasi Dubai Islamic Economy (DIE) 

 
 

 Partisipasi Pada Seminar Opportunities for Islamic Economy 

between Dubai and Indonesia 

Serangkaian dengan kunjungan delegasi PEA ke Indonesia, pada 

tanggal 3 Februari 2015 dilaksanakan seminar “Opportunities for 

Islamic Economy between Dubai and Indonesia” di Hotel Grand 

Hyatt, Jakarta dengan mengusung tema “Coorperation 

Opportunities between Indonesia and Emirates of Dubai in Islamic 

Economy” yang dihadiri delegasi dari Dubai Export, JAFZA, BKPM 

Abu Dhabi, KJRI Dubai, Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Luar Negeri, dan beberapa pelaku usaha Indonesia. Seminar ini 

dibuka oleh Dr. Asraf Mahate (Head of Export Market Intelligence, 

Dubai Export), yang pada sambutannya menyampaikan bahwa 

seminar diadakan untuk memberikan informasi mengenai potensi 

dan pertumbuhan ekonomi Islam yang di PEA, serta peluang 

kerjasama yang dapat dijalin antara para pelaku usaha Indonesia 

dengan PEA.  

Pembicara pada seminar tersebut diantaranya: 

a. Direktur Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri, 

menyampaikan sekilas mengenai profil Indonesia dan potensi 
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investasi yang ada di Indonesia serta pengembangan 

infrastruktur dibeberapa provinsi di Indonesia. 

b. Saeed Al Awadi, CEO Dubai Export, memaparkan peranan 

Dubai Export dalam kegiatan perdagangan di Dubai antara 

lain mengadakan pameran-pameran dagang, promosi ekspor 

dan mengidentifikasi calon buyers. Selain itu, disampaikan 

pula potensi kerjasama untuk dapat dilakukan Indonesia 

dengan Dubai Export yang dapat memberikan manfaat yang 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berkenaan 

dengan prediksi peningkatan jumlah penduduk muslim pada 

2020 di dunia, hal ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk 

meningkatkan ekspor produk halal ke negara-negara di 

wilayah Timur Tengah. 

c. Direktur Eksekutif Bank Indonesia, menyampaikan gambaran 

perekonomian Indonesia yang dapat bertahan dari ancaman 

krisis global pada 2008 dan krisis di ASEAN pada tahun 1998. 

Kemampuan Indonesia bertahan pada masa krisis tersebut 

karena Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat 

serta didukung oleh keberadaan UKM diberbagai sektor. Hal 

ini tentunya dapat menjadi pertimbangan penting bagi mitra 

Indonesia di PEA untuk dapat membuka jejaring kerjasama 

yang lebih luas dengan Indonesia. 

d. Ibrahim Al Janahi (Deputy CEO, JAFZA), memaparkan hal-hal 

terkait JAFZA, termasuk posisi geografis JAFZA yang 

memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan 

perekonomian Dubai. JAFZA memiliki fasilitas yang sangat 

lengkap untuk pengembangan usaha dan bisnis di Dubai. 

Sebagai gambaran, saat ini terdapat 125 negara dan 125 

sektor usaha di JAFZA. JAFZA merupakan hub bagi 

perdagangan antara benua Asia, Afrika dan Eropa. Pada 

seminar tersebut disampaikan pula bahwa JAFZA memiliki 

fasilitas inkubasi guna pengembangan UKM dan hal ini telah 

ditawarkan pada pemerintah Indonesia dan disambut baik 

oleh Pemerintah Indonesia. 
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Pada kegiatan seminar juga dilakukan 3 (tiga) diskusi panel dengan 

tema bahasan sebagai berikut: 

a. Islamic Finance dengan narasumber Mulia E. Siregar (Deputi 

Komisioner OJK), Mr. Dr. Ahmed Aljanahi (Noor Investment 

Group), dan Mr. Sohail Jaffar (FWU Group). Pada sesi ini, para 

pembicara menyampaikan potensi dan prospek mengenai 

keuntungan ekonomi syariah dan keuangan syariah (Islamic 

Finance) yang dapat dikembangkan di Indonesia. 

b. Halal Food and Beverages dengan narasumber Rachmat Hidayat 

(Wakil Ketua GAPPMI) dan Mr. Adil Alzarooni (SVP-Sales 

JAFZA). Pada sesi diskusi ini para pembicara menyampaikan 

mengenai produk makanan dan minuman halal dan kriterianya 

serta produk yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu 

disampaikan pula bahwa permintaan terhadap produk 

makanan halal olahan semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia dan 

pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang berpenduduk 

mayoritas muslim. 

c. Halal Pharmaceutical and Cosmetics dengan narasumber Dewita 

Agus M. Pharm (Apt. Associate R&D Director PT Mustika Ratu) 

dan Saeed Karbash (Dubai Islamic Economy Development). 

Dalam sesi ini disampaikan mengenai kosmetik yang aman dan 

termasuk produk halal untuk umat muslim. Pada kesempatan 

yang sama disampaikan pula peluang dan prospek yang cukup 

besar bagi produk-produk farmasi, kosmetik, dan herbal halal 

di negara-negara kawasan Timur Tengah, yang masih belum 

digarap secara maksimal. Untuk dapat masuk ke pasar Timur 

Tengah, selain diperlukan promosi intensif, produsen juga 

harus memenuhi standar dan sertifikat halal dari lembaga 

sertifikasi yang kredibel. Selain itu dalam pengiriman (logistik) 

produk tersebut ke tangan konsumen (end user) juga harus 

dipastikan produk-produk tersebut tidak tercampur dengan 

produk-produk non-halal. 

Pada akhir acara seminar dilakukan business meeting antara para 

delegasi dari Dubai dan pengusaha Indonesia. Di sela-sela kegiatan 
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seminar, perwakilan Ditjen PEN juga menyempatkan untuk 

berdiskusi dengan Mr. Adil Alzarooni (SVP – Sales JAFZA), 

membahas materi MoU antara Ditjen PEN dan ITPC Dubai dengan 

JAFZA terkait dengan rencana pembentukan inkubator UKM 

Indonesia di JAFZA. 

Pertemuan dengan Delegasi 

Karachi Chamber of Commerce 

and Industry (KCCI) dan Rice 

Exporters Association of  

Pakistan (REAP) 

Pada tanggal 10 Februari 2015, Direktur Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional berkesempatan menerima kunjungan Delegasi 

Karachi Chamber of Commerce and Industry (KCCI) dan Rice 

Exporters Association of Pakistan (REAP) yang dipimpin oleh Senior 

Vice President KCCI/Director dan CEO Petrogulf Polymers DMCC, 

Ibrahim Kasumbi. Pertemuan ini terselenggara atas kerjasama dan 

koordinasi antara Ditjen PEN dan Konsulat Jenderal RI Karachi. 

Pada pertemuan tersebut, dibahas mengenai upaya-upaya yang 

dapat dilakukan masing-masing negara untuk dapat meningkatkan 

kerja sama bisnis dan perdagangan.  

Dalam kesempatannya, Dirjen PEN menyampaikan bahwa secara 

umum perdagangan Indonesian dan Pakistan sangat positif. Tren 

perdagangan Indonesia-Pakistan selama periode 2009-2013 

tumbuh positif 25,36 persen setiap tahunnya. Adapun produk-

produk yang menjadi komoditas perdagangan utama dari kedua 

negara antara lain minyak kelapa sawit dan turunannya, briket 

batubara, benang, kapas, ikan dan produk ikan. Dirjen PEN juga 

menyampaikan bahwa peluang untuk bekerja sama dengan 

pengusaha Pakistan merupakan hal yang perlu segera 

ditindaklanjuti oleh pengusaha dan juga pemerintah Indonesia, 

terutama dengan adanya Preferential Trade Agreement (PTA).  

Ketua Delegasi Karachi juga menyampaikan bahwa peluang pasar 

yang terbuka di Karachi cukup besar, mencapai 23,7 juta jiwa 

dengan keseluruhan peluang pasar di Pakistan mencapai 183 juta 

jiwa (jumlah penduduk terbesar ke-6 dunia). Karachi, yang dahulu 

merupakan ibukota Pakistan, merupakan pusat perdagangan 

sekaligus lokasi berdirinya pelabuhan utama Pakistan. Karachi 

sekaligus menjadi pintu masuk berbagai komoditas ke kawasan 

Asia Tengah. Selain itu, Karachi juga merupakan pusat industri dan 

transportasi di Pakistan, dengan bandara udara yang merupakan 

salah satu bandara udara tersibuk di Asia. Di akhir pertemuan, 
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delegasi Karachi mengundag Indonesia untuk berpatisipasi pada 

pameran My Karachi-Oasis of Harmony yang akan diselenggarakan 

pada 10-12 April 2015. Melalui partisipasi di pameran tersebut, 

Delegasi Karachi mengharapkan para pelaku usaha Indonesia 

dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelaku usaha 

Karachi, dan Pakistan secara umum. 

 

 
 

Pertemuan antara Ditjen PEN dengan Delegasi Karachi 

 
 

Kunjungan Kerja ke 

Disperindag Sumatera Barat 

Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2015 yang 

dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari pemerintah daerah 

terkait dengan kerjasama pengembangan ekspor dan membahas 

program kegiatan Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor, 

Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kemendag tahun anggaran 

2015. Pada kunjungan tersebut dilakukan pertemuan dengan 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

Provinsi Sumatera Barat yang didampingi oleh Kasubdit 

Perdagangan Luar Negeri, Kasi Ekspor, dan Kasi Impor.  

Pada kesempatan pertemuan, Kepala Disperindag Sumatera Barat 

menyampaikan informasi kinerja ekspor Provinsi Sumatera Barat, 

antara lain: 
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a. Komoditi ekspor Sumatera Barat yang sebagian besar masih 

didominasi oleh produk-produk agro, antara lain CPO, karet, 

kayu manis, gambir, minyak atsiri, kakao, pinang, rempah-

rempah dan tanaman obat, bumbu-bumbuan (spices), produk 

dari rotan, biji besi, tembaga dan produk kerajinan (tenun, 

songket, border, sulaman). 

b. Permasalahan ekspor yang dihadapi oleh Sumatera Barat 

antara lain: 

 Daya saing produk yang masih relatif rendah yang antara 

lain disebabkan oleh mutu produk yang belum cukup baik, 

kemasan, standar, merek barang, serta terbatasnya 

kapasitas produksi. 

 Sarana dan prasarana ekspor yang belum memadai, fasilitas 

pelabuhan yang masih terbatas, kedatangan kapal yang 

belum sesuai kebutuhan pelayanan. 

 Diversifikasi produk belum berkembang, dimana ekspor 

masih didominasi oleh barang setengah jadi. 

Kepala Disperindag menyampaikan pula permasalahan dan 

kendala yang dihadapi untuk melaksanakan dan kegiatan 

pengembangan ekspor yang disebabkan oleh terbatasnya 

anggaran. Dampak dari terbatasnya anggaran antara lain 

Disperindag Sumatera Barat tidak dapat berpartisipasi pada 

kegiatan promosi yang dikoordinir oleh Ditjen PEN, baik di dalam 

negeri (Trade Expo Indonesia) maupun luar negeri. Demikian pula 

dengan kegiatan lainnya seperti penguatan SDM pelaku usaha 

(capacity building) dan program peningkatan mutu produk yang 

pada tahun ini mengalami penurunan kegiatan.  

Menanggapi permasalahan yang dihadapi Disperindag dalam 

pelaksanaan tugasnya, terutama yang terkait dengan kendala 

anggaran, perwakilan Ditjen PEN menyarankan agar Disperindag 

Sumatera Barat dapat melakukan pendekatan yang lebih intensif 

kepada instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian PAN dan RB, serta Kementerian Perdagangan agar 

sejumlah kegiatan yang sejalan dapat disinergikan sehingga lebih 

efisien dan efektif. Selain itu, Disperindag Sumatera Barat juga 
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disarankan untuk dapat mengikuti program kegiatan Ditjen PEN 

yang melibatkan para pelaku usaha, seperti Indonesia Fashion 

Week, dengan mengirimkan pelaku usaha dari Sumbar yang telah 

mengikuti program mock-up yang telah dilakukan sebelumnya 

untuk bidang fashion.  

Kegiatan Seminar of DGNED’S 

Services Improvement For 

Export Development 

Pada tanggal 25 Februari 2015 bertempat di Ruang Auditorium, 

Gedung Utama Kemendag telah dilaksanakan Seminar of DGNED’S 

Services Improvement For Export Development yang terselenggara 

atas kerjasama antara Ditjen PEN dengan Japan International 

Cooperation Agency (JICA). Kegiatan ini merupakan bentuk 

komitmen kedua belah pihak untuk menyampaikan hasil-hasil 

kerjasama yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Ditjen PEN kepada dunia usaha 

Indonesia melalui berbagai program/kegiatan dalam rangka 

pengembangan ekspor kepada para mitra strategis Kemendag. 

Kegiatan seminar yang dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri 

dari pelaku usaha, asosiasi, dan lembaga/instansi terkait ini 

diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Mr. Atsushi 

Sasaki selaku Chief Representative, JICA Indonesia Office.  Dalam 

sambutannya, Mr. Atsushi Sasaki menyampaikan bahwa sejak 

tahun 1988, JICA telah bekerja sama dengan Kemendag khususnya 

dalam pelatihan SDM ekspor. Pada tahun 2010, Ditjen PEN dan 

JICA sepakat bekerja sama untuk meningkatkan fungsi promosi 

ekspor secara keseluruhan, tidak hanya pelatihan ekspor tetapi 

juga dalam meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan 

kelembagaan Ditjen PEN. Informasi yang disampaikan dalam 

sambutan Mr. Atsushi diperkuat oleh Dirjen PEN, yang pada 

gilirannya memberikan sambutan. Pada kesempatan tersebut 

disampaikan bahwa JICA merupakan salah satu mitra luar negeri 

Kemendag yang telah lama menjalin kerja sama dan memberikan 

bantuan teknis dalam sektor perdagangan. Selain itu, Dirjen PEN 

juga menyampaikan apresiasi kepada JICA atas komitmen jangka 

panjang, kerjasama yang baik dan kerja keras yang telah 

dicurahkan kepada proyek kerjasama ini sehingga dapat berjalan 

lancar dan meraih hasil sesuai yang diharapkan. Adanya 

peningkatan layanan Ditjen PEN, diharapkan terjadinya sinergitas 

antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di dalam dan 
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luar negeri untuk mendukung upaya tercapainya target 

peningkatan ekspor tiga kali lipat pada tahun 2019. Dengan 

demikian, target pendirian Regional Design Service Centre 

sebagaimana arahan Menteri Perdagangan bekerja sama dengan 

mitra strategis Kemendag akan dapat diwujudkan. 

Setelah mendengarkan sambutan dari Dirjen PEN, kegiatan 

dilanjutkan dengan pemaparan oleh Mr. Masayuki Sueda selaku 

Chief Advisor, Project on Service Improvement of DGNED mengenai 

implementasi proyek dalam rangka penguatan kapabilitas Ditjen 

PEN sebagai badan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi 

untuk mengembangkan ekspor nasional. Untuk mewujudkan 

peningkatan pelayanan Ditjen PEN dalam promosi ekspor, maka 

Ditjen PEN melakukan kerjasama teknis dengan JICA (grant) 

periode Mei 2010 -  Mei 2015. Proyek ini bertujuan untuk 

meningkatkan ekspor yang dilakukan oleh para pelaku usaha/ 

eksportir yang menggunakan jasa dan layanan Ditjen PEN. Melalui 

proyek ini, berbagai pelayanan dan fasilitas telah diperkenalkan 

dan dikembangkan oleh Ditjen PEN, antara lain Customer Services 

Centre (CSC), Permanent Trade Display, Membership Services, 

pelaksanaan kegiatan Dialog Eksportir, Pelatihan perdagangan 

dalam rangka peningkatan kapasitas eksportir dan business 

support organizations (BSOs) dan pelaksanaan kegiatan Design 

Partnership Program (DPP).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Ibu Nus Nuzulia Ishak, didampingi para Pejabat Eselon II Ditjen 
PEN pada acara Seminar on DGNED Services Improvement For Export Development yang bekerjasama dengan JICA 
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 Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi presentasi oleh para 

Pejabat Eselon II Ditjen PEN tentang pelayanan Ditjen PEN yang 

telah dikembangkan selama bekerja sama dengan JICA dengan 

moderator Sekretaris Ditjen PEN. Presentasi ini diharapkan akan 

memberikan pemahaman bahwa pelayanan dan fasilitas tersebut 

akan terus dikembangkan secara kontinyu meskipun proyek 

dengan JICA akan berakhir. Sehingga diharapkan para pelaku 

usaha dan asosiasi bisa memanfaatkan secara maksimal pelayanan 

tersebut untuk meningkatkan kapasitas SDM dan produk 

berorientasi ekspor. Adapun materi yang disampaikan oleh 

masing-masing pejabat eselon II Ditjen PEN secara umum sebagai 

berikut: 

1. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 

(P2IE), memaparkan hasil penguatan kapabilitas dengan 

pengembangan sistem informasi ekspor dan pelayanan 

informasi ekspor dengan cara mengembangkan Customer 

Services Centre (CSC), Permanent Trade Display, dan 

Membership Services.  

2. Direktur Pengembangan Promosi dan Citra (P2C), 

menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan dialog 

eksportir. Melalui Dialog Eksportir, Pemerintah 

mengharapkan dapat memperoleh berbagai masukan, ide, 

usul, dan kritik dari pelaku usaha untuk memperbaiki dan 

meningkatkan layanan pemerintah. Selain itu, diharapkan 

kegiatan yang berupa seminar, workshop atau FGD menjadi 

sarana transfer knowledge untuk para pelaku 

usaha/eksportir dan pegawai Ditjen PEN dalam 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam 

melakukan pengembangan ekspor. 

3. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 

Indonesia (BBPPEI), menjelaskan tentang membuka 

networking melalui pengembangan kapasitas SDM Ekspor. 

Pengembangan kapasitas SDM yang dilakukan BBPPEI 

meliputi Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor plus 

Observasi, pelatihan membangun strategi ekspor, pelatihan 

persiapan ekspor, pelatihan negosiasi ekspor, dan 

pelatihan pendukung proses ekspor. 
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4. Direktur Pengembangan Ekspor (P2E), memaparkan 

tentang Design Partnership Program (DPP) melalui 

pengembangan database desainer, seminar desain, 

Designer Dispatch Services (DDS), dan Design Facilitation 

Services (DFS). Diharapkan melalui rangkaian program 

Design Partnership Program (DPP) ini dapat memfasilitasi 

pengembangan desain produk ekspor Indonesia agar siap 

menghadapi persaingan di pasar ekspor dan sebagai salah 

satu upaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang 

selalu terus berubah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Ibu Nus Nuzulia Ishak, didampingi para Pejabat Eselon II Ditjen  
PEN pada acara Seminar on DGNED Services Improvement For Export Development yang bekerjasama dengan JICA 

 
 

 Setelah menyampaikan paparan pelayanan Ditjen PEN, dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab. Didapati para peserta seminar sangat 

antusias untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelayanan dan 

fasilitas yang dipaparkan oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan 

Ditjen PEN. Dalam kesempatan tersebut diperoleh beberapa 

informasi, antara lain: 

• Para pelaku usaha di daerah-daerah masih kurang 

mendapatkan informasi terkait pengembangan ekspor dan 

membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk dapat 

mengembangkan kualitas produk dan SDMnya sehingga 

mampu untuk melakukan ekspor. Selain itu, para pelaku usaha 

terkesan bahwa Ditjen PEN hanya fokus terhadap sektor-sektor 

tertentu, seperti produk fashion dan handycraft, sehingga 
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sektor lain kurang mendapatkan sentuhan pembinaan maupun 

fasilitasi. 

Adanya keinginan untuk melakukan kerjasama dalam rangka 

pengembangan SDM dan produk ekspor bagi kalangan dunia usaha 

dengan tetap mendapatkan arahan dari Ditjen PEN agar kegiatan 

yang diprogramkan dapat sejalan dan selaras dengan Program 

yang dimiliki Ditjen PEN. Para pelaku usaha di daerah juga 

mengharapkan kehadiran Kepala/Wakil ITPC untuk menjadi 

narasumber dalam kegiatan pengembangan SDM dimaksud. 

1.3. Peningkatan Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

 
1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

 

Sosialisasi Kegiatan Promosi 

Ditjen PEN Tahun 2015  

Kota Surabaya, Jawa Timur 

Sosialisasi Kegiatan Ditjen PEN Tahun 2015 diselenggarakan 

bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur dengan mengundang para pelaku usaha 

potensial yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi 

dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2015 bertempat di ruang 

rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Perdagangan Internasional, 

Disperindag Jatim, Ibu Liri Lestari dan dihadiri oleh sekitar 40 

peserta yang terdiri dari perusahaan eksportir, UKM yang 

berorientasi ekspor, dan beberapa asosiasi seperti ASMINDO, 

APRESINDO, dan GAEKI. Acara ini dilaksanakan dalam rangka 

mensosialisasikan program-program kegiatan promosi yang akan 

diikuti atau diselenggarakan oleh Ditjen PEN secara keseluruhan 

pada tahun 2015 kepada para pelaku usaha dan seluruh pemangku 

kepentingan yang ada di Provinsi Jawa Timur sekaligus melakukan 

perekrutan jika ada peserta kegiatan sosialisasi yang ingin ikut 

berpartisipasi pada salah satu atau beberapa kegiatan promosi 

yang telah diprogramkan.  

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Bidang 

Perdagangan Internasional, Ibu Liri Lestari yang sekaligus secara 

resmi membuka kegiatan dimaksud. Pada sambutannya, Beliau 

menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi ketiga setelah DKI Jakarta 

dan Kalimantan Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi 

tertinggi di Indonesia dimana persentasenya selalu melebihi 

total pertumbuhan ekonomi nasional. 

b. Sektor industri adalah penyumbang terbesar pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari berbagai 

subsektor seperti: makanan, minuman, dan tembakau 

(55,6%); kertas dan bahan cetakan (13,5%); pupuk, kimia, dan 

barang dari karet (8,6%); logam dasar besi dan baja (5,2%); 

semen dan barang galian bukan logam (4,1%); alat angkutan 

mesin dan peralatan (3,5%); tekstil, kulit dan alas kaki (3,4%); 

barang dari kayu dan hasil hutan lain (3,1%); dan barang 

lainnya (2,0%).  

c. Kinerja perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 

lebih baik jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tahun 

2014, neraca perdagangan migas Provinsi Jawa Timur 

mengalami defisit sebesar 5,84% namun nilai ini jauh lebih 

dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 

defisit mencapai angka 6,38%. Hal yang sama juga berlaku 

pada neraca perdagangan non-migas Provinsi Jawa Timur. 

Pada tahun 2013 neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur 

mengalami defisit sebesar 3,17%, namun pada tahun 2014 

berubah menjadi surplus sebesar 0,07%. Ekspor non-migas 

Provinsi Jawa Timur 91,39% berasal dari sektor industri.  

d. Sepuluh komoditi utama ekspor Provinsi Jawa Timur adalah: 

perhiasan/permata; lemak, minyak hewan/nabati; bahan 

kimia organik; kayu, barang dari kayu; ikan dan udang; 

kertas/karton; tembaga; daging dan ikan olahan; alas kaki; 

serta perabot/penerangan rumah. Negara tujuan ekspor 

utama produk-produk asal Provinsi Jawa Timur adalah Jepang, 

RRT, dan Amerika Serikat. Tiga negara tujuan utama Provinsi 

Jawa Timur di wilayah ASEAN terdiri dari Thailand, Malaysia, 

dan Singapura. Adapun total ekspor Jawa Timur ke negara 

ASEAN lebih besar dibandingkan dengan total ekspor Jawa 

Timur ke Jepang.  

e. Sepuluh komoditi utama impor  Provinsi Jawa Timur adalah 

mesin, alat mekanik; besi dan baja; bungkil industri makanan; 
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plastik dan barang dari plastik; gandum; mesin/peralatan 

listrik; pupuk; bahan kimia organik; aluminium; serta garam, 

belerang dan kapur. Produk-produk tersebut sebagian besar 

berasal dari RRT, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, dan 

Amerika Serikat.  

f. Sejalan dengan target Kementerian Perdagangan untuk 

meningkatkan ekspor terbesar 300% untuk lima tahun ke 

depan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Timur juga telah menyusun strategi untuk mendukung 

pencapaian target tersebut. Berturut-turut dari tahun 2015 

sampai tahun 2019 ditargetkan nilai ekspor Provinsi Jawa 

Timur tumbuh sebesar 15% (USD 19,04), 19% (USD 22,66), 

25% (USD 28,33), 30% (USD 36,83), dan 35% (USD 49,71). 

Pencapaian target tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan 

investasi, industri, perdagangan, dan juga ekspor non-migas 

dengan asumsi adanya peningkatan kapasitas infrastruktur 

dan tenaga kerja terampil, tersedianya akses permodalan, 

perbaikan iklim investasi, dan membaiknya perekonomian 

global.  

g. Strategi yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan 

perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk mencapai target 

ekspor 300% adalah dengan mendorong peningkatan ekspor 

dan penurunan impor. Peningkatan ekspor akan dicapai 

melalui peningkatan daya saing dengan cara peningkatan 

pertumbuhan populasi industri; peningkatan kualitas, 

kuantitas dan kontinuitas produk (standardisasi), pembinaan 

IKM secara paripurna, serta promosi dan jejaring pasar luar 

negeri. Sementara penurunan impor dilakukan dengan 

penguatan pasar dalam negeri melalui substitusi impor 

(peluang investasi), perlindungan konsumen, peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri, serta pembentukan kantor 

perwakilan dagang. Jika investasi meningkat, maka industri 

akan tumbuh dan produk yang dihasilkan akan meningkat 

hingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekspor 

Provinsi Jawa Timur. 

Pada sesi pemaparan oleh Kepala Seksi Eropa Direktorat Promosi 

dan Citra, Ditjen PEN, disampaikan rincian informasi terkait 
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program kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri 

yang difasilitasi oleh Ditjen PEN berikut perwakilan yang ada di LN 

(Atase Perdagangan dan ITPC). Tidak ketinggalan pula informasi 

mengenai program Buying Mission dan Trade Expo Indonesia (TEI). 

Provinsi Jawa Timur pernah menjadi Province of Charm pada 

kegiatan promosi Ditjen PEN di Bassel, Swiss dan selalu aktif ikut 

berpartisipasi pada berbagai kegiatan promosi lainnya. Untuk itu 

diharapkan kerjasama di bidang promosi yang telah terjalin dengan 

sangat baik selama ini terus terjaga dan dapat ditingkatkan. 

Kota Bandung, Jawa Barat  

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan bersinergi dengan kegiatan Forum 

Ekspor Jawa Barat yang diadakan oleh Disperindag Provinsi Jawa 

Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 pelaku usaha dan 

perwakilan dari sejumlah instansi terkait. Kegiatan Sosialisasi 

Program Promosi Ditjen PEN tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 

26 Februari 2015. Kegiatan dalam bentuk panel diskusi, 

menghadirkan narasumber Dirjen Basis Industri Manufaktur, 

Kemenperin, Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, 

Wakil Ketua Kadin Jawa Barat, Perwakilan Kanwil Ditjen Bea Cukai 

Jawa Barat, dan Wakil Dit. Pengembangan Promosi dan Citra Ditjen 

PEN Kemendag. Tujuan kegiatan Sosialisasi ini yaitu untuk 

mensosialisasikan program kegiatan promosi Ditjen PEN secara 

keseluruhan pada tahun 2015 kepada pelaku usaha dan pemangku 

kepentingan Provinsi Jawa Barat, sekaligus melakukan perekrutan 

peserta terhadap kegiatan promosi yang diprogramkan. Adapun 

materi yang disampaikan narasumber Ditjen PEN secara singkat 

mencakup program promosi tahun 2015 yang difasilitasi Ditjen PEN 

dan perwakilan di Luar Negeri yaitu pameran dagang dalam dan 

luar negeri, misi dagang dan buying mission.  

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke 

perusahaan-perusahaan pada tanggal 26-27 Februari 2015. Adapun 

perusahaan-perusahaan yang dikunjungi tersebut meliputi: 

a. Anggia Hand Made 

UKM produk fashion hand made dengan jumlah SDM sebanyak 

25 orang. Perusahaan ini mengikuti pameran berskala nasional 

dan internasional seperti Moslemah In Style di Malaysia, pernah 
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menjadi representative fashion designer untuk Indonesia dan 

menjadi profil utama di majalah Italia ‘RENDEVOUZ’ pada tahun 

2014. Setelah dilakukan pembicaraan, perusahaan ini 

menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada TEI 2015. 

b. PT. Goong (Saung Angklung Udjo) 

PT. Goong telah mematenkan angklung sebagai produk alat 

musik tradisional dan produk budaya di UNESCO. Pasar utama 

perusahaan ini adalah Australia dan Korea Selatan, dengan nilai 

ekspor sebesar US$110.000 – US$150.000 per tahun. Di sela 

pertemuan, perusahaan ini menyampaikan keinginan untuk 

menembus pasar Eropa dan Amerika Serikat. 

c. Bandung Techno Park (BTP) 

Merupakan kawasan terpadu di kampus STT Telkom Bandung 

yang terbentuk atas kerjasama PT.Telkom dengan pihak kampus 

yang membuat kawasan terdiri dari tempat riset, desain, dan 

perkantoran. Kegiatan riset dan desain yang dilaksanakan di 

BTP mencakup produk animasi dan sistem yang digunakan pada 

aplikasi mobile, security, transportasi dan peralatan rumah 

tangga, BTP telah berpartisipasi di CEBIT di Hanover dan 

CommunicAsia di Singapura. Kemenperin telah memfasilitasi 2 

(dua) unit bangunan senilai Rp 3 miliar. Pada kesempatan 

tersebut, pengelola BTP menyatakan minatnya untuk 

berpartisipasi pada TEI 2015 dan pada Communic Asia 2015 

yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian. 

d. Nokha 9 Shoes 

UKM dengan 25 pengrajin ini, pada kesempatan kunjungan, 

menyatakan akan berpartisipasi pada Canadian National 

Exhibition 2015.  Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi 

sebanyak 1000 pasang sepatu per bulan. Berkenaan dengan TEI 

2015, UKM ini menyatakan minat untuk berpartisipasi pada TEI 

2015 melalui fasilitasi Disperindag Kota Bandung. 

Roadshow Sinergi Kegiatan 

Promosi Terpadu tahun 2015 

ke Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 telah dilaksanakan 

kegiatan roadshow dalam rangka koordinasi dan sinergi kegiatan 

promosi terpadu tahun 2015 antara Ditjen PEN dengan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan serupa 
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sebelumnya telah dilaksanakan ke Kementerian Perindustrian dan 

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

Sinergi Kegiatan promosi tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka 

koordinasi untuk mengoptimalkan kegiatan promosi secara 

terpadu antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Kegiatan promosi diharapkan mampu 

menjadi ujung tombak pemasaran untuk meningkatkan kesadaran 

(awareness) terhadap kualitas produk barang dan jasa Indonesia di 

pasar tujuan ekspor prospektif, sekaligus mempertahankan 

kehadiran Indonesia di pasar ekspor utama. Kementerian 

Perdagangan berupaya menggerakkan berbagai kegiatan promosi 

terpadu ke 25 negara di seluruh dunia, 161 pameran terpilih di luar 

negeri, 8 instore promotion, 2 misi dagang serta satu paket misi 

pembelian.  

Pertemuan dilaksanakan dengan Direktur Pemasaran Luar Negeri, 

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan 

Kalender Promosi Terpadu Ditjen PEN untuk tahun anggaran 2015 

dan penjelasan program-program promosi lainnya seperti buying 

mission dan misi dagang. Direktur Pemasaran Luar Negeri 

menyampaikan kegiatan promosi yang secara rutin dilaksanakan 

oleh KKP di antaranya: 

1. International Boston Seafood Show, telah diikuti oleh KKP 

sejak tahun  2012 dengan 2 booth, terus berkembang sehingga 

pada tahun 2014 pada pameran yang telah berganti nama 

menjadi Seafood Expo North America, KKP dengan sharing   

biaya dari para peserta pameran dapat mempromosikan 

produk perikanan  Indonesia pada paviliun seluas 80 m2. 

2. Seafood Expo Global (SEG) di Brussel, bekerja sama dengan 

CBI untuk sewa space dan konstruksi. Pada tahun 2014, 6 

(enam) perusahaan perikanan berpartisipasi pada pameran 

tersebut. Selain pameran, KKP juga mempromosikan mengenai   

perikanan yang berkelanjutan (sustainability) melalui kegiatan 

business forum. 
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3. Food Ingredients & Natural Ingredients, bekerjasama 

dengan SIPPO. Pameran ini bertujuan untuk mempromosikan 

Indonesia sebagai penghasil produk olahan rumput laut, bukan 

hanya sebagai pemasok rumput laut kering saja. Sebagaimana 

diketahui, industri karagenan (carrageenan) dan agar-agar di 

Indonesia tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir. Pada 

pameran Food Ingredients 2014, Paviliun KKP telah 

menggunakan logo “Remarkable Indonesia”. 

Selain ketiga pameran di atas, KKP juga berpartisipasi pada 

penyelenggaraan pameran internasional lainnya seperti World 

Food Moscow dan  China Fisheries Expo. Dengan anggaran 

promosinya, KKP akan melakukan promosi di 7 (tujuh) negara 

pada tahun 2015 yaitu: Seafood Expo North Amerika, Seafood Expo 

Global, Malaysia International Seafood Expo, HKTD Food Expo, 

World Food Moscow, Food Ingredients dan World  Expo Milano. 

Kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan bersama adalah 

Pameran Afrika Big Seven dan World Expo Milano. Hal ini 

memperhatikan peluang pemasaran produk ikan kaleng Indonesia 

di Afrika cukup bagus, sehingga diwacanakan KKP akan 

berpartisipasi pada Afrika Big Seven atau membantu 

menyebarluaskan informasi pameran dimaksud kepada 

perusahaan binaannya. Untuk World Expo Milano, beberapa 

kegiatan yang diusulkan antara lain pembuatan dan penayangan 

video di paviliun Indonesia, demo memasak, dan promotion 

campaign.  

Pada kesempatan pertemuan, Direktur Pemasaran Luar Negeri 

menyampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan promosinya, 

KKP bekerjasama dengan  beberapa instansi, seperti CBI Belanda, 

SIPPO Swiss, Non Goverment Organization (NGO) seperti 

Sustainable Fisheries Partnership (SFP) di Boston, International Pole 

& Line Foundation (IPNLF) di  London.  

Persiapan Pelaksanaan 

Pameran International 

Furniture Expo (IFEX) 2015  

Ditjen PEN akan berpartisipasi pada pameran Indonesia 

International Furniture Expo (IFEX) tanggal 12 - 15 Maret 2015 di 

Jakarta International Expo (JIExpo) kemayoran, Jakarta. Pada 

penyelenggaraan di tahun 2015, pihak penyelenggara menargetkan 

kunjungan buyer sebanyak 7.000 orang dari berbagai negara. 
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Pameran IFEX 2015 akan menampilkan produk furniture dan 

handicraft lebih dari 700 perusahaan.  

Pada pelaksanaan kali ini, Ditjen PEN direncanakan akan kembali 

berpartisipasi dengan menghadirkan Paviliun Kemendag. Paviliun 

tersebut akan dibangun dengan tampilan special design yang berada 

di Hall B (B-035) seluas 130 m2 dan memfasilitasi 10 perusahaan. 

Selain Ditjen PEN, instansi yang mengambil lokasi di Hall B yaitu 

Kementerian Kooperasi dan UKM, Dinas  Perdagangan dan 

Perindustrian Provinsi Jawa Timur dan beberapa perusahaan dari 

negara Taiwan. Selain Paviliun Kemendag yang berada di Hall B, 

pihak penyelenggara menyediakan space bagi Ditjen PEN di 

prefunction Hall D2 JIExpo. Space tersebut akan dikelola oleh Ditjen 

PEN untuk mempromosikan berbagai program dan kegiatan Ditjen 

PEN tahun   2015. 

Berkenaan dengan kepesertaan pada Paviliun Kemendag, kegiatan 

rekrutmen peserta telah dilakukan sejak tanggal 19 Desember 2014 

dan telah disebar kepada 50 perusahaan yang bergerak dalam 

bidang furniture dan home decoration yang telah melakukan ekspor. 

Hingga tanggal 20 Januari 2015, jumlah perusahaan yang mendaftar 

sebanyak 19 calon peserta. Setelah melalui proses kurasi, 

berdasarkan penilaian terkait desain produk, bahan baku, kapasitas 

produksi, dan jaringan pemasaran, maka terpilih 10 perusahaan 

yang akan menampilkan furniture untuk dalam dan luar ruang, 

limbah mebel, kombinasi anyaman, serta produk home decoration. 

Masing-masing peserta akan mendapatkan luas lahan yang berbeda 

berdasarkan besarnya produk yang akan ditampilkan. 

Pelaksanaan Pameran IFEX 2015 direncanakan akan dibuka oleh 

Presiden RI bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, 

Menteri KUKM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Gubernur DKI Jakarta, Ketua KADIN, Ketua APINDO, CEO UBM dan   

Ketua Umum AMKRI pada tanggal 12 Maret 2015 pukul 10.00 WIB 

bertempat  di lantai 6 Ruang Semeru, Gedung Pusat Niaga Jakarta 

International Expo, Kemayoran, Jakarta. Pada hari Jumat, tanggal 13 

Maret 2015, akan diadakan buyer's night IFEX 2015 di Hotel  

Holiday Inn Kemayoran pukul 18.00 WIB. Pada kesempatan 

tersebut baik para peserta maupun buyer diundang untuk hadir dan 

akan diumumkan stand peserta yang terbaik. 
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1.3.2. Kegiatan Luar Negeri 

Partisipasi pada Pameran 

Ambiente 2015   

Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional berpartisipasi pada pameran Ambiente 2015 yang 

diselenggarakan di Frankfurt, Jerman pada tanggal 13 - 17 Februari 

2015. Pameran Ambiente merupakan salah satu pameran terbesar 

untuk produk consumer product di dunia, yang terbagi dalam 3 

sektor, yaitu:  

1) Dining (table, kitchen, and household products);  

2) Giving (gifts, stationery and decorations, authentic and fashion 

jewellery, watches, personal accessories and Beauty & Bath);  

3) Living (interior design, furnishing and decoration). 

Pada pameran ini, Ditjen PEN menampilkan Paviliun Indonesia 

seluas 62 m2 diisi oleh 6 (enam) peserta dari Asosiasi Mebel dan 

Kerajinan Indonesia (AMKRI), yaitu Bali Wirama (Kerajinan 

Metal/Bali); PT. Tanamas Industry Comunitas (Kerajinan 

Rotan/Cirebon); CV. Multi Dimensi (Kerajinan Rotan dan Kulit 

Kerang/Cirebon); PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) (Kerajinan 

Lampu/Solo); CV Maza Deco (kerajinan Kayu/Jogja); dan Nancy 

Craft Co. (kerajinan Rotan /Jakarta).  Partisipasi Ditjen PEN pada 

pameran Ambiente ini merupakan yang pertama kali. Paviliun 

Indonesia menempati lokasi di sektor living berlokasi di Hall 10.1 

berdampingan dengan stand perusahaan-perusahaan Ditjen IKM, 

Kementerian Perindustrian yang bekerja sama dengan SIPPO, serta 

dikelilingi 35 perusahaan Indonesia lainnya yang berpartisipasi 

secara mandiri, sehingga memberikan kesan Indonesia berada 

dalam satu kesatuan. Selain di hall 10.1 terdapat pula perusahaan 

Indonesia yang berpartisipasi secara mandiri tersebar di Hall 3.0, 

Hall 5.0, Hall 6.2, Hall 10.0, Hall 10.2, Hall 10.3, serta di Hall 10.4. 

Secara keseluruhan peserta pameran dari Indonesia tercatat 

sebanyak 61 perusahaan. 

Pada tahun 2015, pengunjung pameran Ambiente mencapai 

sebanyak 135 ribu dari 152 negara, mengalami penurunan 

sebanyak 8.789 pengunjung dari tahun 2014 yang berjumlah 

143.789 pengunjung dari 161 negara. Sepuluh negara pengunjung 

terbanyak setelah Jerman adalah Italia, Perancis, Belanda, Inggris, 
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Spanyol, Amerika Serikat, Swiss, RRT, Turki, dan Polandia. Selama 

penyelenggaraan pameran, prospective kontak dagang yang 

diperoleh oleh 6 (enam) perusahaan yang tergabung dalam Paviliun 

Kemendag mencapai USD 2.166.200 untuk produk lamp craft, rattan 

furniture, rattan basket, lightings, vases, mirror frame, bowl, wooden 

accessories, goat skin, furniture, iron craft, dan metal art. Selain 

kontak dagang, selama pameran diperoleh juga sejumlah 

permintaan hubungan dagang (inquiry) dari 37 negara yang 

berpotensi menghasilkan transaksi serta perlu ditindaklanjuti oleh 

perusahaan pasca pameran. Di sela-sela penyelenggaraan pameran, 

Konsul Jenderal KJRI Frankfurt, Ibu Wahyu Hersetiati, didampingi 

oleh Atase Perdagangan beserta wakil Kepala ITPC Hamburg, 

menyempatkan berkunjung dan bertatap muka sekaligus 

melakukan dialog dengan peserta pameran Ambiante di Paviliun 

Indonesia dan stand perusahaan-perusahaan yang dikoordinir oleh 

Ditjen IKM, Kementerian Perindustrian, serta beberapa peserta 

mandiri dari Indonesia.  

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 Februari 2015, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan Februari 2015 sebanyak 74  permintaan 

melalui CSC, terdiri dari 48 permintaan dari dalam negeri, dan 

26 orang pengunjung luar negeri. Adapun permintaan hubungan 

dagang berasal dari importir/buyer luar negeri tersebut berasal 
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dari 18 (delapan belas) negara, yaitu Aljazair, Bangladesh, 

Kanada, Chile, Mesir, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Jepang, 

Korea, Malaysia, Maroko, Selandia Baru, Afrika Selatan, Turki, 

Inggris, dan Amerika Serikat. 

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: accessories, agriculture 

product, animal product, building material, ceramics, chemicals, 

electric & electronic products, fishery, furniture, handicraft, 

household, jewelery, medical equipment, mining, packaging, paper 

& paper product, processed food and beverages, rubber products, 

spices, wood product, yarn, textile & textile products.  

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 Februari 2015 sebanyak 43 

(empat puluh tiga) 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 Februari 2015 sebanyak 41 (empat 

puluh satu) perusahaan. Pengunjung CSC membutuhkan 

informasi terkait dengan prosedur persyaratan untuk 

bisa ikut 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. 
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B. Business Matching 

Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan Februari 

2015 sebanyak 2 (dua) orang buyer, yang mewakili 

perusahaan Woolworths Global Sourcing (WGS) 

berkedudukan di Australia. Perusahaan Woolworths 

Global Sourcing (WGS) adalah perusahaan Australia yang 

didirikan pada tahun 1924 di Sydney, yang memiliki lebih 

dari 3.000 toko di seluruh Australia dan Selandia Baru, 

yang mencakup makanan dan minuman, bahan bakar, 

barang umum, perbaikan umah dan hotel.  Dalam 

menjalankan bisnisnya, WGS mengusung beberapa 

kepemilikan merek (private brand) untuk beberapa 

bidang bisnisnya yaitu supermarket, petroleum, 

kebutuhan rumah, dengan merek antara lain E-Fresh 

Food People, Dan Murphy’s, Big W, serta Masters Home 

Improvement. 

C. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari s.d Februari 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 

Fotokopi SPPT SNI atau sertifikat dari BPOM.  

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor 

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan 

Selama bulan Februari 2015 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia (BBPPEI) menyelenggarakan 9 (sembilan) kegiatan 

pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor sebagai berikut: 

a. “Akses & Survey Pasar Ekspor Melalui Internet” (Jakarta, 3 - 5 

Februari 2015). yang diikuti 21 (dua puluh satu) orang peserta. 
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b. “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 3 s.d. 11 

Februari 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 19 (sembilan belas) 

orang peserta. 

c. “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 10 s.d. 12 Februari 2015). Pelatihan 

ini diikuti oleh 21 (dua puluh satu) orang peserta. 

d. “Bagaimana Memulai Ekspor” (Jakarta, 10 s.d. 12 Februari 

2015). Pelatihan ini diikuti oleh 15 (lima belas) orang peserta. 

e.  “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 24 s.d. 26 Februari 2015). Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Department for International Development (DFID) Inggris 

melalui program Multistakeholder Forestry Programme (MFP) 

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

seluruhnya merupakan pelaku usaha binaan dari program 

Multistakeholder Forestry Programme (MFP). 

f. “Bagaimana Memulai Ekspor” (Pekalongan, 16 s.d. 18 Februari 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM Kota Pekalongan dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang 

peserta. 

g. “Kemasan Makanan dan Minuman untuk Ekspor” (Gorontalo, 24 

s.d. 26 Februari 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan Dinas Koperasi, UMKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dan diikuti 

oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. 

h. “TOX Lanjutan” (Surabaya, 25 s.d. 26 Februari 2015). Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan Pusat 

Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Surabaya dan 

diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta. 

i. “TOX Lanjutan” (Yogyakarta, 25 s.d. 26 Februari 2015). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI 

dengan STIM Yogyakarta dan diikuti oleh 20 (dua puluh) orang 

peserta. 

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) 
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orang. Total jumlah pelatihan yang telah terlaksana sejak awal Januari 

2014 hingga akhir Februari 2015 adalah 9 (sembilan) angkatan 

dengan total jumlah peserta 201 (dua ratus satu) orang. Dengan 

demikian realisasi jumlah angkatan diklat ekspor tahun 2015 telah 

mencapai 7,50% dengan realisasi jumlah peserta diklat mencapai 

4,97%. 

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

Selama bulan Februari 2015 BBPPEI telah melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pada tanggal 2 Februari 2015, Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

mengadakan rapat guna membahas penyelenggaraan kegiatan 

Coaching Program untuk tahun 2015. Dalam rapat tersebut 

disepakati untuk menugaskan orang yang sama sebagai Course 

Leader dan coaches selama pendampingan agar lebih mudah 

dalam melakukan monitor terhadap perkembangan peserta. 

b. Pada tanggal 10 Februari 2015, Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

mengadakan rapat pembahasan kurikulum dan silabus untuk 

pelatihan “Prosedur Ekspor dan SVLK untuk IKM Furnitur” 

dengan menghadirkan Sdr. Agus P. Djailani dan Sdr. Widya 

Wicaksana yang merupakan praktisi sebagai narasumber. 

c. Pada tanggal 12 Februari 2015, Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

mengadakan kunjungan ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

terkait akan dilaksanakannya Pelatihan TOT (Training of 

Trainers) yang akan bekerjasama dengan LAN untuk 

mengkonfirmasi masalah waktu dan kurikulum silabus pelatihan 

dimaksud. Pelatihan TOT ini sendiri bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi para fasilitator yang sering 

memberikan materi untuk pelatihan di Balai Besar PPEI. 

d. Pada tanggal 13 Februari 2015, Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

mengadakan rapat pembahasan kurikulum dan silabus untuk 

pelatihan “Desain dan Mutu Handicraft untuk Pasar Ekspor (ke 

negara empat musim)” dengan menghadirkan Sdri. Lely Suharlina 

Mahallidan Sdr. Prieyo Pratomo yang merupakan praktisi sebagai 

narasumber. 
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e. Pada tanggal 17 Februari 2015, Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

mengadakan rapat pembahasan standarisasi makalah “Marine & 

Cargo Insurance” dengan menghadirkan Sdr. Antoni Tampubolon 

dan Sdr. Darojat Yogi Chandra yang merupakan praktisi sebagai 

narasumber. 

f. Pada tanggal 18 Februari 2015, Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

mengadakan rapat pembahasan standarisasi makalah “Kebijakan 

Prosedur dan Dokumen Impor” dengan menghadirkan Sdr. 

Sukiman Aldin dan Sdr. Dwi Wahyono yang merupakan praktisi 

sebagai narasumber. 

g. Pada tanggal 24 Februari 2015, Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

menyelenggarakan kegiatan presentasi calon 

instruktur/fasilitator baru atas nama Sdr. Hindra Soeparjanto dan 

Sdr. Eddy Supriyatna. 

Kegiatan Lain Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan dilkat yang 

diselenggarakan, BBPPEI juga terlibat dan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan lainnya yang masih terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi BBPPEI, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pada tanggal 6 Februari 2015 Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

mengadakan rapat guna membahas persiapan bahan untuk 

kegiatan wawancara Ibu Dirjen. PEN dengan majalah Kontan. 

b. Pada tanggal 11 Februari 2015 perwakilan Tim Manajemen Balai 

Besar PPEI mendampingi Ibu Dirjen PEN untuk menghadiri 

seminar mengenai “Tezukuri” serta kunjungan lapangan ke 

EPSON. 

c. Pada tanggal 12 Februari 2015 perwakilan Tim Manajemen Balai 

Besar PPEI mengikuti rapat pembahasan dengan CBI Belanda 

terkait usulan kerja sama dengan pihak CBI Belanda. 

d. Pada tanggal 18 Februari 2015 Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

mengadakan rapat dalam rangka kunjungan tim Pengembangan 

Mutu Barang (PMB) untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) Penguji Mutu Barang (PMB) dan alur penyusunan 

SKKNI di Direktorat Pengembangan Mutu Barang, Direktorat 

Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. 

e. Pada tanggal 18 Februari 2015 perwakilan Tim Manajemen Balai 

Besar PPEI menghadiri rapat verifikasi lapangan Reformasi 
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Birokrasi yang membahas tentang implementasi Reformasi 

Birokrasi di seluruh Pokja Kementerian Pedagangan. 

f. Pada tanggal 23 Februari 2015 Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

menghadiri presentasi “Proposal Installation of on-line Education 

System” dengan pembicara expert dari Korea Selatan, Mr. San Han 

Koh. Dalam presentasinya pihak Korea Selatan melalui KOICA 

berencana memberikan hibah peralatan Video Conference di 

Balai Besar PPEI dan P3ED beserta konsep bentuk on-line 

Education System di Indonesia. 

g. Pada tanggal 25 Februari 2015 Tim Manajemen Balai Besar PPEI 

menyelenggarakan rapat evaluasi pelatihan guna melakukan 

tinjauan terhadap pelaksanaan dari 4 (empat) pelatihan ekspor 

yang telah dilaksanakan. 

h. Pada tanggal 26 Februari 2015 beberapa pegawai dari Balai Besar 

PPEI mengikuti Daily Conversation in Korea. Kegiatan ini 

direncanakan akan berlangsung sampai dengan bulan Juni 2015 

dan diadakan dua kali dalam seminggu, setiap hari Selasa dan 

Kamis pukul 08.30 s/d 10.00 WIB. Pada kegiatan kali ini, yang 

dibahas adalah mengenai vokal dan konsonan dalam bahasa 

Korea (hangeol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Ibu Nus Nuzulia Ishak  pada kunjungannya ke pabrik Epson     

di Cikarang Bekasi 
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1.6. Kegiatan Penunjang 

Diseminasi Informasi Atase 

Perdagangan dan ITPC Tahun 

2015 di Kota Cirebon, 

Banjarmasin, dan Makasar 

Kegiatan Rapat Kerja (RAKER) Kementerian Perdagangan 

dilaksanakan tanggal 26 - 28 Januari 2015 dan dalam rangka 

mengoptimalkan kehadiran Atase Perdagangan dan Kepala 

Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di Jakarta, Sekretariat 

Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional melaksanakan kegiatan 

“Diseminasi Informasi Atdag dan ITPC”  di 3 (tiga) kota yaitu Cirebon, 

Banjarmasin, dan Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Februari 

2015. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut 

adalah menyebarkan informasi hasil kajian para Atdag dan Kepala 

ITPC berupa market intelligence/market brief yang berisikan tentang 

kondisi ekonomi negara akreditasi, trend produk yang berkembang, 

pesaing, market share dan peluang produk Indonesia di negara 

tersebut, serta mensinergikan kegiatan-kegiatan yang ada di 

lingkungan Ditjen PEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atase Perdagangan Seoul dan Kepala ITPC Sydney yang menyampaikan peluang    

          produk kopi dan kakao di Korea Selatan dan Australia 

Kegiatan diseminasi informasi di masing-masing daerah dihadiri oleh 

lebih kurang 70 peserta yang terdiri dari eksportir, calon eksportir, 

asosiasi/Kadinda, dan staf Disperindag. Adapun narasumber dan 

materi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 
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a. Cirebon 

  Menghadirkan Kepala Bidang Perdagangan KDEI Taipei dan 

Kepala ITPC Vancouver yang menyampaikan peluang produk 

fashion dan handicraft di Taiwan dan Kanada, serta Ketua 

Kamar Dagang dan Industri Daerah Cirebon yang 

menyampaikan potensi produk ekspor Kota Cirebon.  

  Untuk Taiwan, tekstil dan produk tekstil, minyak (bukan 

mentah), dan besi lembaran menjadi tiga nilai impor terbesar 

Oktober 2014 dengan nilai USD 28,19 juta, USD 15,27 juta, 

dan USD 13,83 juta. Komoditi yang mengalami kenaikan 

impor (m.o.m), antara lain mesin manufaktur, tektil dan 

produk tekstil, dan produk tekstil, dan besi lembaran dengan 

masing-masing naik 11,06%, 10,43%, dan 7,82%. 

  Terkait pasar Kanada, disampaikan regulasi produk 

embroidery (bordir) di mana kebijakan impor produk 

tersebut harus memperhatikan beberapa aspek yaitu Canada 

Custom Tariff Section XI, Textiles & Textile Articles, 

persyaratan mutu, label dan kemasan produk embroidery, 

serta hazard analysis cricital control point (HACCP). 

b. Banjarmasin 

  Menghadirkan Atase Perdagangan New Delhi dan Kepala 

ITPC Chicago yang menyampaikan peluang produk karet dan 

turunannya di pasar India dan Amerika Serikat. Narasumber 

lainnya adalah Sekretaris Gabungan Pengusaha Karet 

Indonesia (GAPKINDO) Cabang Kalimantan Selatan yang 

menyampaikan perkembangan komoditi karet alam dan 

peraturan terkait karet dan produk karet.  

  Terkait pasar India, disampaikan kekuatan dan peluang karet 

dan produk karet Indonesia untuk menembus pasar India 

antara lain defisit produksi karet alam India untuk 

memenuhi kebutuhan domestik; pertumbuhan permintaan 

domestik dari sektor industri manufaktur ban (10,14% y-o-y 

growth) yang didorong oleh peningkatan penjualan 

kendaraan bermotor (14,40% y-o-y growth); pertumbuhan 

permintaan domestik dari sektor non-manufaktur ban 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penetrasi pasar 
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India; tingginya permintaan karet alam dari industri ekspor 

India; serta kebijakan pemerintah India yang membebaskan 

impor karet alam dari negara lain (non-quota). 

  Sedangkan untuk pasar Amerika Serikat disampaikan bahwa 

Amerika Serikat  merupakan salah satu importir karet dan 

produk karet terbesar di dunia dengan total nilai impor 

tahun 2013 sebesar USD 27,4 miliar. Indonesia berada di 

peringkat ke-1 dalam hal ekspor karet ke Amerika Serikat 

pada tahun 2013 yaitu sebesar 22,57%. 

  Terkait perkembangan komoditi karet alam, disampaikan 

bahwa luas perkebunan karet Indonesia setiap tahunnya 

terus bertambah, begitu pula dengan produksi karet alam 

Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahun 

(5,3%). Produksi karet alam Indonesia terbanyak ke-2 

setelah Thailand (2012), namun bila dilihat dari 

pertumbuhannya: yang mengalami pertumbuhan produksi 

karet alam terbesar yaitu Vietnam, diikuti dengan China dan 

Indonesia di posisi ke-3. Negara tujuan utama ekspor karet 

Indonesia di tahun 2012 yaitu Amerika Serikat, China, 

Jepang, Singapura dan Brazil.  

  Permintaan terhadap karet alam tahun 2015 diperkirakan 

akan meningkat seiring dengan pemberitaan Passenger Car 

Assosiation bahwa tahun 2014 penjualan kendaraan (ban) 

meningkat 2.3% menjadi 2,98 juta unit, di AS meningkat 

8,8% menjadi 16,75 unit, Jepang meningkat 3,5% menjadi 

5,56 juta unit. Di China dan zona Euro permintaan kendaraan 

merosot tetapi permintaan terhadap manufaktur terus 

meroket. 

c. Makassar 

  Menghadirkan Atase Perdagangan Seoul dan Kepala ITPC 

Sydney yang menyampaikan peluang produk kopi dan kakao 

di Korea Selatan dan Australia.  

  Terkait peluang produk kopi di Korea Selatan, secara singkat 

disampaikan bahwa permintaan kopi Korea di tahun 2014 

naik hampir 27% di mana porsi Indonesia masih relatif kecil, 

akan tetapi di tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 38% 
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terhadap impor di tahun 2013. Khusus bagi negara-negara 

yang mempunyai FTA dengan Korea dapat menikmati tarif 

bea masuk yang relatif lebih rendah. Indonesia cukup dikenal 

sebagai salah satu negara penghasil kopi, namun diperlukan 

promosi yang lebih gencar, agar dapat bersaing dengan 

pemasok-pemasok dari negara lain.  

  Sementara itu, pada tahun 2014, Indonesia berada di urutan 

ke-8 pengekspor kopi ke Australia dengan pangsa pasar  

4,93% di mana pesaing terbesar adalah Italia, Kolombia dan 

Ethiopia dengan kenaikan nilai impor Australia dari negara-

negara tersebut  di atas 15%.  

  Sedangkan untuk produk kakao, disampaikan bahwa produk 

kakao merupakan ekspor non-migas Indonesia terbesar ke-

15 ke pasar Australia. Ekspor produk kakao tumbuh relatif 

stabil selama 5 tahun terakhir yang  menunjukkan 

konsistensi kebutuhan dari pasar Australia. Nilai ekspor 

produk kakao Indonesia ke Australia selama  tahun 2014 

diperkirakan mencapai nilai ekspor tertinggi dalam 5 tahun 

terakhir. Total ekspor produk kakao Indonesia ke pasar 

Australia menempati urutan ke-5 di bawah Singapura, 

Selandia Baru, Jerman, dan Malaysia. 

Metode pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi dilakukan dengan 

diskusi panel yang dilanjutkan dengan konsultasi bisnis (one on one 

meeting) yang memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha 

untuk berkonsultasi dengan para perwakilan perdagangan terkait 

peluang dan potensi produk yang dihasilkan para pelaku usaha di 

masing-masing negara akreditasi. 
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Talk Show “Pengembangan 

Ekonomi Kreatif” di 

Gorontalo  

Pada kesempatan talkshow Pengembangan Ekonomi Kreatif di 

Gorontalo, perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo 

menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat, melalui 

Kementerian Perdagangan dapat memfasilitasi sulaman Karawo 

untuk menjadi produk ekspor yang berdaya saing tinggi.  

Sosialisasi Kegiatan Promosi 

Ditjen PEN Tahun 2015  

Surabaya, Jawa Timur 

Pada kegiatan sosialisasi promosi, salah satu pengusaha mebel yang 

rutin ikut berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) di 

paviliun Provinsi Jawa Timur menyarankan bahwa sebaiknya 

alumni TEI yang dinilai sebagai gold member yang akan selalu 

menjadi prioritas pada perekrutan calon peserta pameran yang 

difasilitasi oleh Ditjen PEN, bukan hanya alumni TEI yang 

berpartisipasi pada TEI secara mandiri tetapi juga yang difasilitasi 

oleh Dinas maupun instansi lain. 

Bandung, Jawa Barat 

Pada acara sosialisasi kegiatan promosi Ditjen PEN dan kegiatan 

kunjungan, beberapa perusahaan menanyakan informasi pasar 

untuk beberapa produk dan fasilitas promosi (untuk alat musik) 

yang dilakukan Ditjen PEN Kemendag. 

 

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Talk Show “Pengembangan 

Ekonomi Kreatif” di Gorontalo 

Kemungkinan peluang kerjasama yang dapat diberikan dari 

Kementerian Perdagangan khususnya Ditjen PEN dalam 

memfasilitasi kerajinan sulaman Karawo untuk dapat menjadi 

produk bernilai tambah tinggi adalah dengan memberikan fasilitas 

rebranding dan pendaftaran HKI serta layanan pendampingan desain 

(DDS). Untuk itu, agar dilakukan pembicaraan lebih lanjut antara 

Ditjen PEN c.q. Direktorat Pengembangan Produk Ekspor dengan 

perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo. 
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Sosialisasi Kegiatan Promosi 

Ditjen PEN Tahun 2015  

Surabaya, Jawa Timur 

Menanggapi masukan dari peserta kegiatan, alumni TEI, baik yang 

ikut berpartisipasi secara mandiri maupun difasilitasi oleh Dinas dan 

instansi lain tanpa kecuali secara otomatis dimasukkan ke dalam 

database dan menjadi gold member Ditjen PEN dalam proses 

perekrutan calon peserta kegiatan promosi.  

Bandung, Jawa Barat 

Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa informasi detail 

mengenai pasar tujuan ekspor, market intelligence, market brief, 

product brief, dapat dilihat di website Kemendag dengan cara 

menjadi anggota atau mengisi aplikasi Membership Services dan 

dapat melakukan kontak langsung dengan Atdag dan ITPC.  

Terkait dengan promosi alat musik, mengingat Ditjen PEN belum 

memiliki fasilitas promosi khusus alat musik, perusahaan disarankan 

untuk mengikuti TEI dan pameran multiproduk lainnya yang diikuti 

oleh Ditjen PEN, seperti CAEXPO. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Selama bulan Februari 2015, kegiatan Ditjen PEN secara umum mencakup kegiatan-kegiatan 

antara lain berupa Kegiatan Konfrensi Pers Indonesia Fashion Week 2015, Jakarta Food 

Security Summit, Talk Show Pengembangan Ekonomi Kreatif di Gorontalo, Pertemuan dengan 

Delegasi Karachi Chamber of Commerce and Industry (KCCI) dan Rice Exporters Association of 

Pakistan (REAP), Kegiatan Seminar of DGNED’S Services Improvement For Export Development, 

Sosialisasi Kegiatan Promosi Ditjen PEN Tahun 2015, Roadshow Sinergi Kegiatan Promosi 

Terpadu tahun 2015 ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Persiapan Pelaksanaan 

Pameran International Furniture Expo (IFEX) 2015 di Jakarta,  Partisipasi pada Pameran 

Ambiente 2015, pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan buyer 

melalui CSC, serta peningkatan SDM melalui beberapa program diklat ekspor. 

Dengan demikian, sepanjang bulan Februari 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 Februari 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. 

 


