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BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

Persiapan Pelaksanaan 

Indonesia Fashion Week 2015 

Indonesia Fashion Week (IFW) ke-4 diselenggarakan pada 

tanggal 26 Februari - 1 Maret 2015 bertempat di Jakarta 

Convention Center (JCC). Indonesia Fashion Week merupakan 

pekan mode yang telah berlangsung sejak tahun 2012, digagas 

oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) 

dan didukung oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta melibatkan asosiasi 

dan instansi terkait lainnya. IFW 2015 akan menampilkan 665 

brands lokal dan 1.920 produk pakaian jadi yang akan 

menempati luas area 12.086 m2 dengan total peserta 451. 

Kegiatan IFW dikemas dengan beberapa rangkaian kegiatan, 

yaitu: pameran, fashion show, seminar, mini talkshow, dan 

kompetisi. Pada penyelenggaraan kali ini, Kementerian 

Perdagangan cq Ditjen PEN kembali berpartisipasi dengan 

berbagai bentuk dukungan, antara lain: 

- Coaching program melalui workshop rebranding terhadap 20 

UKM fesyen muslim sebagai rangkaian kegiatan launching 

fesyen muslim yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 

Oktober 2014 di Kantor Kementerian Perdagangan. 

- Partisipasi pada zona fesyen muslim yang bertempat di 

Ruang Cendrawasih – JCC, dengan memfasilitasi pameran 

untuk 40 stand dari total 164 stand fesyen muslim yang 

berpartisipasi pada zona dimaksud.  

- Menyebarluaskan informasi penyelenggaraan IFW 2015 

kepada para Atase Perdagangan (Washington, Kuala 

Lumpur, Canberra, Paris, Inggris, Seoul), ITPC (Dubai), 

Fungsi Ekonomi (Istanbul, Hong Kong) untuk mengundang 

buyers potensial agar hadir pada IFW 2015. 
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Sebagai rangkaian kegiatan pre-event IFW 2015 juga akan 

dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: 

 Sunday dress-up pada tanggal 1 Februari 2015 bertujuan 

untuk meramaikan dan meningkatkan awareness masyarakat 

umum terhadap IFW dengan mengajak masyarakat untuk 

bangga dan cinta menggunakan produk dalam negeri. 

Bentuk kegiatan ini adalah funwalk dari Gedung Sapta 

Pesona menuju Bundaran HI dan kembali ke Gedung Sapta 

Pesona dengan menggunakan pakaian batik atau sarung. 

Acara ini dikemas dengan beberapa rangkaian acara, 

seperti: marching band, ketoprak DJ, dancing, street fashion 

show, dan best dress competition. Sebanyak 5.000 peserta 

ditargetkan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini dan sampai 

dengan saat ini peserta yang telah mendaftar mencapai 

2.000 peserta berasal dari komunitas fesyen, pelajar, sekolah 

mode, dan sebagainya.  

 Jumpa pers pra-event pada Rabu, 18 Februari 2015, yang 

direncanakan menghadirkan narasumber dari Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Pariwisata, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah, serta akan mengundang ± 200 wartawan media 

cetak maupun elektronik. 

 

Opening Ceremony IFW 2015 akan diselenggarakan pada 

tanggal 26 Februari 2015 direncanakan akan dibuka oleh                    

Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla dan dilanjutkan dengan jumpa pers 

dengan mengundang para pejabat terkait dari Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Pariwisata, serta Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 
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1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

 
Kunjungan Kerja Pada Acara 

Munas Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia (HIPMI) tanggal 

12 - 13 Januari 2015, di Bandung 

Jawa Barat   

Pelaksanaan Munas HIPMI ke XV mengusung tema “Pengusaha 

Muda Nasional Menjawab Tantangan Global” dengan agenda 

utama pemilihan Ketua Umum HIPMI dan pembentukan formatur 

kepengurusan untuk periode 2015 - 2017. Pemilihan tema Munas 

merupakan cerminan arah kebijakan HIPMI yaitu untuk 

mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih bermartabat dan 

lebih hebat di kancah internasional melalui peran pengusaha 

muda Indonesia. Tiga kandidat calon ketua HIPMI yaitu (1) Bayu 

Priawan, (2) Joko Sutono, dan (3) Bahlil Lahaadaliyah. Acara 

Munas HIPMI ke XV dibuka oleh Bapak Presiden R.I. yang 

dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan 

Kebudayaan (PMK), Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur 

Sulawesi Barat, Wakil Gubernur Bengkulu, Direktur Utama Bank 

BCA Tbk, dan para pengurus DPD HIPMI termasuk Bapak Abdul 

Latif, pendiri HIPMI. 

Pada pidato pembukaannya, Bapak Presiden R.I. menyampaikan 

tentang harapan pemerintah terhadap peranan para pengusaha 

muda Indonesia yang terkumpul dalam wadah HIPMI untuk 

mendukung program kerja atau arah pembangunan dan strategi 

nasional Pemerintah selama 5 (lima) tahun ke depan. Bapak 

Presiden R.I., menjelaskan terdapat 3 (tiga) arah pembangunan 

dan strategi nasional yaitu (1) Pembangunan Manusia dan 

Masyarakat, (2) Pembangunan Sektor Unggulan, dan (3) Dimensi 

Pemerataan Wilayah. Program kerja pemerintah selama 5 (lima) 

tahun ke depan akan memperkuat infrastruktur penunjang seperti 

modernisasi saluran irigasi, pembangunan waduk, pembangkit 

tenaga listrik (pembangunan PLTA dan PLTM), migas (jalur pipa), 

jalan tol, wilayah wisata bahari, bandar udara, pelabuhan, jalur 

kereta api, dan kawasan industri prioritas wilayah luar Jawa.  

Pembukaan Munas HIPMI ke XV kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan diskusi yang dihadiri oleh 3 (tiga) menteri kabinet yaitu 

Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator PMK dan Menteri 

Perindustrian, serta Direktur Utama BCA. Adapun pemaparan dari 

masing-masing narasumber sebagai berikut: 
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- Menteri Koordinator PMK menjelaskan bahwa Kemenko 

PMK memiliki visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 

Visi tersebut diejawantahkan ke dalam beberapa program 

kerja, yakni: 

1. Menghadirkan pemerintah di masyarakat melalui 

pelayanan dan penampilan birokrasi. 

2. Perubahan kebijakan yang mendorong penguatan nilai-

nilai kewargaan. 

3. Program dukungan pemerintah bagi inisiatif usaha mikro 

kecil dan menengah, serta koperasi dalam membuka 

pasar atau sentra-sentra yang menjual produk lokal yang 

inovatif, kreatif dan berkualitas. 

4. Mendorong penguatan nilai dan karakter bangsa melalui 

pelayanan publik, pendidikan dan penguatan kebudayaan. 

5. Memfasilitasi dialog kebudayaan antara pemerintah dan 

jejaring komunitas. 

6. Kampanye kreatif tentang nilai-nilai strategis dalam hidup 

bermasyarakat (budaya antre, anti pungli, buang sampah 

pada tempatnya, dan sebagainya). 

 

Oleh sebab itu, guna mewujudkan program tersebut maka 

Pemerintah perlu melakukan kerja sama yang sinergis 

dengan asosiasi pengusaha seperti HIPMI. Peranan HIPMI 

dalam hal ini yaitu untuk dapat menciptakan pengusaha baru 

Indonesia yang berdaya saing. Sebagai gambaran bahwa 

jumlah pengusaha di Indonesia saat ini hanya mencapai 1,6% 

dari total penduduk Indonesia (2014). Dari 1,6% jumlah 

pengusaha tersebut jika digolongkan berdasarkan umur, 

maka yang berusia di bawah 40 tahun hanya sebesar 0,8%. 

Data lainnya yang dirilis oleh Kemenpora, menujukkan pada 

tahun 2013 terdapat 3,7 juta wirausaha muda (16-30 th). 

Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan negara 

lainnya, seperti Singapura yang memiliki 7% penduduknya 

pengusaha, Amerika Serikat yang memiliki 12% pengusaha, 

Tiongkok dan Jepang sekitar 10%. 
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Guna mendorong pertumbuhan pengusaha di Indonesia, 

Pemerintah telah membuat 3 (tiga) kebijakan terkait 

kewirausahaan pemuda, antara lain (1) Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, 

serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;               

(2) Pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan 

Pemuda (LPKP), baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan 

Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) 

penerapan kurikulum pendidikan dan pelatihan 

pengembangan kewirausahaan pemuda.  

- Menteri Perdagangan, menjelaskan bahwa Kementerian 

Perdagangan memiliki 4 (empat) kebijakan prioritas yang 

mengacu pada Nawacita dan Trisakti. Adapun keempat 

kebijakan prioritas tersebut adalah (1) peningkatan ekspor 

sebesar 300% dalam 5 tahun atau 60% per tahun. Melalui 

kebijakan ini diharapkan dalam 5 tahun ke depan ekspor 

Indonesia mencapai lebih kurang USD 550 miliar dari saat ini 

yang baru mencapai sebesar 184,3 miliar; (2) penguatan 

pasar domestik dengan target selama 5 tahun ke depan yaitu  

melalui pembangunan 5000 pasar (1000 pasar per tahun), 

pengendalian inflasi tahun 2015 sebesar 4,5% plus minus 1%, 

dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (3) 

pengamanan pasar domestik dengan target melindungi 

konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai 

ketentuan dan perlindungan industri dalam negeri; serta (4) 

reformasi birokrasi yang diwujudkan dalam peningkatan 

pelayanan publik dan perizinan dilakukan terpadu secara 

online.  

- Menteri Perindustrian, menjelaskan bahwa Indonesia 

memiliki potensi perekonomian yang sangat besar dari 

industri maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan 

dengan luas lautan lebih besar daripada daratan, memiliki 

garis pantai Indonesia (±81.000 km) urutan kedua terpanjang 

kedua di dunia setelah Kanada, peringkat ketiga terbesar 
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dunia dalam produksi perikanan di bawah RRT dan India 

(FAO, 2012). Berdasarkan fakta tersebut, maka Kementerian 

Perindustrian akan memfokuskan pengembangan industri 

maritim. Adapun 4 (empat) industri maritim yang akan 

dikembangkan secara ekstensif yaitu industri rumput laut, 

industri pengolahan ikan, industri galangan kapal, dan industri 

garam. Guna mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perindustrian, Pemerintah mengharapkan 

peranan dari HIPMI antara lain (1) untuk dapat mendorong 

anggota HIPMI untuk ikut berperan aktif dalam mendorong 

tumbuhnya industri maritim di daerah masing-masing; (2) 

Anggota HIPMI diharapkan dapat memfasilitasi akses 

pembiayaan bagi industri maritim khususnya IKM; (3) Anggota 

HIPMI dapat berperan sebagai subkontraktor bagi industri 

galangan kapal, baik penyedia komponen maupun bahan 

baku terutama yang berasal dari dalam negeri; (4) Anggota 

HIPMI diharapkan dapat melakukan inovasi teknologi produksi 

turunan rumput laut (hilirisasi); (5) Anggota HIPMI dapat 

berperan dalam mencarikan peluang pasar bagi industri 

pengolahan ikan dan rumput laut; dan (6) Anggota HIPMI 

dapat berperan dalam mendukung penyediaan sarana 

transportasi dan distribusi bahan baku maupun hasil industri 

pengolahan ikan dan rumput laut. 

 

Selain pemaparan dari masing-masing narasumber, pada 

kesempatan tersebut, HIPMI juga menyatakan dukungannya atas 

gerakan sehat minum jamu yang diprakarsai oleh Menteri 

Perdagangan. Salah satu bentuk dukungan tersebut ditunjukkan 

pada pembukaan Munas HIPMI ke XV, dihadirkan 2 (dua) orang 

penjual jamu tradisional untuk menyajikan minuman jamu kepada 

para narasumber setelah kegiatan diskusi selesai dilaksanakan.  

 

Rencana Penandatanganan MoU 

Ditjen PEN – JAFZA Mengenai 

Pembentukan Inkubator 

Indonesia di JAFZA, Dubai 

Inisiasi pembentukan Inkubator Wirausaha Indonesia di Jebel Ali 

Free Zone (Jafza), Dubai, UEA merupakan tindak lanjut dari 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan Inkubator Wirausaha di Indonesia. JAFZA 

merupakan kawasan bebas usaha yang berlokasi di pelabuhan 
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Jebel Ali yang berada di antara kota Dubai dan Abu Dhabi (sekitar 

50 km dari pusat kota Dubai). Jebel Ali merupakan salah satu 

pelabuhan terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1985 

dengan 19 perusahaan tenant dan kini terdapat sekitar 7000 

perusahaan tenant. JAFZA memiliki keunggulan karena memiliki 

fasilitas yang memadai dan letaknya yang strategis, serta 

menawarkan beberapa hal yang menguntungkan bagi pelaku 

usaha, antara lain: fasilitas free custom zone, 100% kepemilikan 

asing, bebas pajak perusahaan untuk 50 tahun, 100% repatriasi 

modal, bebas pajak impor untuk barang re-ekspor, dan bebas 

pajak penghasilan. Saat ini di antara perusahaan yang ada di 

JAFZA, terdapat sekitar 27 perusahaan dari Malaysia, 100 lebih 

perusahaan dari Thailand, dan hanya 2 perusahaan dari 

Indonesia, yaitu Astra Otopart dan Immortal. Medco telah lama 

berada di JAFZA namun tidak terdaftar sebagai perusahaan 

Indonesia, kemungkinan terdaftar sebagai perusahaan Medco 

yang berada di luar negeri.  

Dalam rangka pembentukan inkubator Indonesia di JAFZA, 

Dubai, akan dibuat 2 (dua) perjanjian, yaitu: 

a. Memorandum of Understanding (MoU) antara Ditjen PEN 

dengan Jebel Ali Free Zone (JAFZA), Dubai, United Arab 

Emirates. 

b. Framework Agreement antara JAFZA dan Indonesian Trade 

Promotion Center (ITPC). 

Terkait dengan rencana tersebut di atas, telah dilakukan 

beberapa kali Pembahasan MoU dan Framework Agreement  

dengan melibatkan unit Eselon II di lingkungan Ditjen PEN 

(Sekretariat Ditjen PEN, BBPPEI, Direktorat Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor) serta Pusat Advokasi Perdagangan 

Internasional (Pusdapi).  

Pada tanggal 27 Januari 2015 bertempat di Kantor Menko 

Perekonomian telah dilakukan pertemuan antara Perwakilan 

JAFZA untuk Malaysia (Mr. Ahmadreza Tavakol Ba Khoda) yang 

didampingi oleh Perwakilan JAFZA Indonesia. Pertemuan dibuka 

oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan 

dan Kewirausahaan dan kemudian dilanjutkan oleh Asisten Deputi 

Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan. Pertemuan ini 
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juga dihadiri oleh Direktur KPE, Kepala BBPPEI, Perwakilan 

Pusdapi serta Perwakilan dari Asosiasi Inkubasi Bisnis Indonesia 

(AIBI). Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan 

terhadap pasal-pasal yang terdapat pada MoU dan Framework 

Agreement.  

 

1.3. Peningkatan Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

 
1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

 

Roadshow Sinergi Kegiatan 

Promosi Terpadu tahun 2015 ke 

Kementerian Perindustrian 

Dalam rangka berkoordinasi dan sinergi dengan 

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait penyelenggaraan kegiatan 

promosi terpadu tahun 2015, Kementerian Perdagangan cq Ditjen 

PEN melaksanakan roadshow ke K/L terkait, yang diawali dengan 

kunjungan ke Kementerian Perindustrian pada tanggal 13-14 

Januari 2015. Sinergi Kegiatan Promosi tahun 2015 dilaksanakan 

untuk mengoptimalkan kegiatan promosi secara terpadu antara 

Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian. 

Kegiatan promosi diharapkan mampu menjadi ujung tombak 

pemasaran untuk meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap 

kualitas produk barang dan jasa Indonesia di pasar tujuan ekspor 

non tradisional, sekaligus mempertahankan kehadiran Indonesia 

di pasar ekspor tradisional. Kementerian Perdagangan berupaya 

menggerakkan berbagai kegiatan promosi terpadu ke 25 negara di 

seluruh dunia, 161 pameran terpilih di luar negeri, 8 (delapan) 

instore promotion, 2 (dua) penyelenggaraan misi dagang, serta 1 

(satu) penerimaan misi pembelian. 

Pertemuan dilaksanakan dengan Direktur lndustri Hasil Hutan dan 

Perkebunan; Direktur lndustri Minuman dan Tembakau; Direktur 

lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Kasubdit Program, 

Evaluasi dan Pelaporan Direktorat lndustri Tekstil dan Aneka; 

Direktur lndustri Material Dasar Logam (IMDL); Direktur Wilayah I 

dan II serta Perwakilan dari Direktorat Wilayah III lndustri Kecil 

Menengah (IKM). Dalam pertemuan tersebut, disampaikan 

Kalender Promosi Terpadu Ditjen PEN (tentatif) untuk Tahun 

Anggaran 2015 dan penjelasan program-program promosi lainya 

seperti buying mission. 
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Pada pertemuan dengan Direktur lndustri Hasil Hutan dan 

Perkebunan Ditjen lndustri Agro, dihasilkan kesepakatan bahwa 

Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun depan 

akan mengalihkan anggaran promosi untuk peningkatan kualitas 

produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Untuk itu 

diharapkan Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra (P2C) 

Ditjen PEN dapat meningkatkan anggaran promosi di tahun 2016. 

Disampaikan pula pada pertemuan tersebut bahwa Direktorat 

lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan akan berpartisipasi pada 

Pameran International Mebel Messe (IMM) di Jerman, pameran di 

Rusia, dan di Shanghai untuk produk furnitur. Adapun untuk 

promosi CPO akan bekerjasama dengan BKPM dan Kementerian 

Pertanian menyelenggarakan business forum dan promosi 

investasi sebagaimana yang sudah dilakukan pada tahun 2014. 

Pada kesempatan terpisah, Direktur lndustri Minuman dan 

Tembakau menyampaikan kegiatan promosi di dalam dan luar 

negeri yang akan dilakukan di tahun 2015 di antaranya pameran 

Foodex Jepang, dengan memfasilitasi 24 perusahaan makanan 

dan minuman. Partisipasi pada tahun 2015 merupakan partisipasi 

untuk yang ke-3 kalinya, sehingga direncanakan di tahun depan 

dapat dialihkan ke pameran makanan dan minuman yang lain. 

Terkait dengan pengalihan tersebut, Direktur lndustri Minuman 

dan Tembakau  mengharapkan masukan dari Direktorat P2C. 

Pameran lainnya yang akan diikuti adalah SIAL China yang 

dikoordinir oleh Sekretariat Ditjen lndustri Agro seluas 180 m2 dan-

SIAL Toronto. Pada pameran SIAL Toronto disepakati 

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan 

berpartisipasi bersama-sama agar paviliun Indonesia tidak 

terpisah-pisah dengan Ditjen PEN sebagai koordinator. Hal ini 

dengan pertimbangan bahwa Ditjen PEN menyewa luas area lebih 

besar dan telah mempersiapkan Indonesia sebagai country of 

honour. Kementerian Perindustrian yang dikoordinasikan oleh 

Ditjen Kerja Sama Industri Internasional (KII) akan berpartisipasi 

pada pameran tersebut dengan jumlah booth 4-5 booth. Selain itu, 

disampaikan pula bahwa Direktorat lndustri Minuman dan 

Tembakau bekerjasama dengan Kementerian Pertanian  telah 

berpartisipasi pada World Coffee Expo di Dublin pada tahun 2014 

dengan hasil memuaskan. Menindaklanjuti hasil tersebut, pada 
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penyelenggaraan tahun ini, Indonesia ditawari menjadi guest 

country pada pameran yang sama yang akan diselenggarakan 

pada tanggal 16 - 18 Juni 2015 di Swedia. Namun sampai saat ini 

Kementerian Perindustrian belum memberikan konfirmasi 

kesediaan sebagai Guest Country pada pameran World Coffee 

Expo tersebut. Terkait dengan pameran regional dan pameran 

dalam negeri diikuti oleh Direktorat lndustri Minuman dan 

Tembakau, yang dinilai penting dan perlu didukung oleh 

Kementerian/Lembaga terkait antara lain: SIAL ASEAN dan 

Pameran Kopi dengan puncak kegiatan pencanangan Hari Kopi 

lnternasional pada tanggal 1 Oktober 2015 di Jakarta. Adapun 

kegiatan promosi tahun 2016 yang dapat dipertimbangkan dan 

dilaksanakan bersama-sama yaitu SIAL Brasil, Gulfood, dan 

Specialty Coffee Association of America (SCAA). Selain 

memfasilitasi kegiatan promosi, Direktorat lndustri Minuman dan 

Tembakau juga melakukan pembinaan untuk peningkatan mutu 

dan pelatihan teknis bekerjasama dengan asosiasi terkait. Direktur 

lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menyampaikan 

bahwa pada tahun ini, anggaran yang tersedia untuk kegiatan 

promosi di luar negeri sangat terbatas, sehingga hanya dapat 

dialokasikan untuk berpartisipasi pada pameran Foodex. Adapun 

untuk pameran potensial lainnya, Direktorat lndustri Minuman dan 

Tembakau hanya membantu menginformasikan kepada 

perusahaan binaannya.  

Sementara itu, pertemuan dengan Kasubdit Program, Evaluasi 

dan Pelaporan Direktorat lndustri Tekstil dan Aneka menghasilkan 

kesepakatan untuk berpartisipasi bersama-sama pada pameran 

Texworld pada tanggal 14 -17 September 2015 di Paris. Untuk itu, 

Kementerian Perdagangan diharapkan dapat melakukan reservasi 

area pameran seluas 122 m2 untuk paviliun Indonesia. 

Disampaikan pula pada kesempatan tersebut, Direktorat lndustri 

Tekstil dan Aneka pada tahun 2015 akan berpartisipasi pada 6 

pameran di dalam negeri dan 5 pameran di luar negeri. Adapun 

kegiatan promosi di luar negeri di antaranya Pameran Garcia di 

Italia (sepatu), Sourcing at Magic di Las Vegas (tekstil), Texworld 

di Paris (tekstil), pameran di Hong Kong (toys) dan lntertextile di 

Shanghai (tekstil). Direktorat lndustri Tekstil dan Aneka berencana 
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untuk mempromosikan produk sepatu handmade untuk high end 

market dan diusulkan untuk berkoordinasi dengan Atase 

Perdagangan Paris untuk menjajaki kemungkinan mengadakan 

promosi bersama di Gallery Lavayette. 

Pada kesempatan kunjungan ke Kementerian Perindustrian, 

Direktur lndustri Material Dasar Logam (IMDL) menyampaikan 

bahwa sangat menyambut baik keinginan Kementerian 

Perdagangan untuk mensinergikan kegiatan promosi yang ada di 

masing-masing Kementerian. Akan tetapi, kegiatan promosi yang 

ada di Direktorat IMDL pada saat ini masih fokus pada kegiatan 

promosi dalam negeri karena permintaan dalam negeri sendiri 

untuk produk-produk material berbahan dasar logam ini sangat 

tinggi. 

Melanjutkan kunjungan ke Kementerian Perindustrian, Tim Ditjen 

PEN kemudian bertemu dengan Direktur Wilayah II dan 

perwakilan dari Direktorat Wilayah Ill IKM secara bersamaan di 

ruang kerja Direktur Wilayah II. Dari pertemuan ini diketahui 

bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian 

bisa mensinergikan 2 (dua) kegiatan promosi luar negeri, yaitu 

Ambiente di Jerman pada bulan Februari dan Hong Kong 

International Jewelry di Hong Kong pada bulan Maret. Untuk 

pameran Ambiente, Kementerian Perdagangan dan Kementerian 

Perindustrian akan berada dalam satu lahan, sementara untuk 

Hong Kong International Jewelry akan dikoordinasi lebih lanjut 

dengan pihak EO untuk mengusahakan agar kedua Kementerian 

posisinya berdekatan sehingga menjadi satu Paviliun Indonesia. 

Pada tahun ini Kementerian Perindustrian akan tampil dengan 

special design. Selanjutnya Direktur Wilayah II juga 

menyampaikan masukan bahwa sebaiknya usaha penyinergian 

kegiatan promosi ini tidak hanya dilakukan antara Kementerian 

Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tetapi juga 

diharapkan dapat dilakukan dengan Kementerian KUKM. Selain 

itu penyelarasan database perusahaan yang difasilitasi oleh 

masing masing kementerian juga perlu dilakukan dan sistem 

monitoring dan evaluasi juga perlu dibangun. 

Direktur Wilayah I IKM menyampaikan bahwa untuk tahun 2015 

terdapat 4 (empat) kegiatan promosi Wilayah I, akan tetapi yang 
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dapat disinergikan hanya pameran dalam negeri, yaitu IFFINA. 

Pada kesempatan ini disampaikan pula bahwa Direktur Wilayah I 

sangat menyetujui wacana seluruh kegiatan promosi yang akan 

ditangani oleh satu badan khusus. Hal ini dikarenakan bahwa 

selama ini Kementerian Perindustrian menghadapi banyak 

permintaan dari asosiasi berkenaan dengan dukungan pameran. 

Dari pertemuan ini juga diperoleh informasi bahwa Kementerian 

Perindustrian sejak tanggal 17 Desember 2014 telah menyewa 

toko pada salah satu pusat perbelanjaan di Qatar seluas 86 m2 

yang sudah disewa sampai 2 (dua) tahun ke depan. Biaya yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian per tahun untuk toko 

sebesar Rp. 1,7 M yang mencakup biaya sewa lahan, listrik, 

promosi, transportasi, pengiriman barang, akomodasi, dan gaji 

penjaga toko. Toko ini bertujuan untuk menampilkan produk-

produk unggulan Indonesia yang diperkirakan bisa masuk ke 

pasar Qatar, sekaligus sebagai test market. 

Informasi lain yang diperoleh melalui kunjungan ke Kementerian 

Perindustrian antara lain Direktorat lndustri Hasil Hutan dan 

Perkebunan memiliki tim kurator yang terdiri dari perwakilan 

asosiasi terkait dan desainer yang akan memilih perusahaan yang 

akan difasilitasi pada pameran di luar negeri. Sementara itu, 

Direktorat lndustri Minuman dan Tembakau dalam kegiatan 

promosinya, melakukan seleksi perusahaan didasarkan pada 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi order buyer dan 

sertifikat yang dimiliki diantaranya sertifikat HACCP dan GMP. 

Selain itu Direktur Wilayah II menyampaikan bahwa saat ini 

produk gula semut mulai menjadi incaran pasar di luar negeri. 

Untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi, produsen gula 

semut Indonesia telah membentuk suatu aliansi/komunitas 

bernama Barlimascakeb (Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan 

Kebumen). 

Persiapan Partisipasi Indonesia 

pada Pameran Dagang Industri 

Makanan dan Minuman Salon 

International de l’Alimentation 

2015 (SIAL) Toronto 

Indonesia akan berpartisipasi sebagai Country of Honor pada 

pameran Salon International de l’Alimentation (SIAL) Canada 

2015, tanggal 28-30 April 2015 di Toronto, Kanada. Sebagai 

persiapan partisipasi pada SIAL 2015 di Toronto, Atdag KBRI 

Ottawa telah melakukan pemesanan atau reservasi area Paviliun 

Indonesia seluas 3.400 m2 atau kurang lebih 315 m2 ke pihak 
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penyelenggara. Adapun untuk penjaringan peserta, fokus 

penjaringan diprioritaskan kepada perusahaan makanan dan 

minuman yang merupakan peserta Trade Expo Indonesia 2014. 

Kurasi peserta dilakukan bersama GAPMMI dengan 

menitikberatkan kepada perusahaan yang sudah ekspor serta 

memiliki sertifikat makanan dan minuman yang diterima secara 

internasional, khususnya Kanada, mengingat produk makanan 

yang akan masuk ke Kanada harus lolos pemeriksaan Canadian 

Food Inspection Agency (CFIA). Sampai dengan tanggal 27 

Januari 2015 peserta yang lolos kurasi berjumlah 26 perusahaan. 

Paviliun Indonesia direncanakan dibagi dalam 3 (tiga) zona 

produk, yaitu area general processed food, area organic/premium 

food products, dan area food ingredients dalam 1 (satu) paviliun 

terintegasi yang dialokasikan untuk 28-30 perusahaan. Selain 

zonasi produk, Paviliun Indonesia juga akan dilengkapi dengan 

information area serta lounge yang dapat digunakan juga sebagai 

tempat menerima tamu VIP dan kegiatan press conference. 

Berkenaan dengan pembangunan paviliun, saat ini Ditjen PEN 

masih menunggu quotation dari 3 (tiga) kontraktor yaitu PT. 

Samudra Dyan Praga, PT. Eventpro Support Asia, dan PT. 

Cityneon Prima Mandiri.  

Terkait dengan keikutsertaan sebagai Country of Honor (CoH), 

untuk memberikan ekspose pada pengunjung pameran ini, panitia 

penyelenggara pameran akan menampilkan logo-logo Indonesia 

serta informasi Indonesia melalui berbagai media informasi 

elektronika dan cetak yang dimiliki antara lain: website SIAL 

Canada, electronic mail blast, tali ID Badge, hanging banner, 

informasi di setiap aisle, giant sticker di setiap pintu masuk, 

katalog, dan berbagai media lainnya. Adapun profil Indonesia 

sebagai CoH sudah dimuat di website SIAL Canada 2015. Ditjen 

PEN akan berkontribusi terhadap biaya sewa space, konstruksi, 

indirect exhibitors, official show guide back cover, dan hanging 

banner; Atdag Ottawa berkontribusi terhadap biaya sewa space, 

lanyard, hanging banner, dan lead retrieval; dan ITPC Vancouver 

berkontribusi terhadap biaya sewa space, aisle banner, hostes on 

the floor (sampling), dan hanging banner. Berdasarkan masukan 

Atdag Ottawa dan ITPC Vancouver bahwa sebaiknya pada 
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partisipasi tahun ini lebih fokus kepada kegiatan pameran dan 

kegiatan pendukungnya seperti business matching, dan kegiatan 

yang didukung TFO Canada yaitu seminar dan market 

familiarization, sehingga diusulkan tidak dilakukan acara business 

forum karena akan mengurangi fokus perusahaan.  

Terkait dengan kerja sama dengan TFO Canada, dukungan yang 

akan diberikan TFO Canada terhadap partisipasi Indonesia di 

SIAL Canada 2015 berupa pendampingan persiapan kepada 

perusahaan calon peserta sebelum keberangkatan, 

mempromosikan perusahaan peserta pameran pada media sosial, 

website, dan publikasi lainnya, mengundang buyer dan mengatur 

kegiatan business matching di booth peserta, market 

familiarization ke beberapa retailer, seminar Canadian Processed 

Food Market oleh sejumlah ahli, konsultasi dan asistensi kepada 

peserta pameran SIAL 2015, pemberian surat rekomendasi 

pengurusan visa Kanada, hingga layanan medis bagi peserta yang 

membutuhkan. 

 
1.3.2. Kegiatan Luar Negeri 

Pameran “Arab Health 2015” 

Dubai, UAE 

Pameran Arab Health 2015 diselenggarakan tanggal 26 - 29 

Januari 2015 di Dubai World Trade Center, Uni Emirat Arab 

(UEA). Pameran ini merupakan pameran tahunan yang 

diselenggarakan oleh IIR Middle East Level 20 in the World Trade 

Centre, serta merupakan pameran terbesar produk medical 

appliances di PEA. Kegiatan ini dilaksanakan di Dubai 

International Exhibition Centre, Dubai, PEA, dengan luas area 

pameran 60.000 m², diikuti oleh peserta 3.000 perusahaan dari 70 

negara. Produk yang ditampilkan pada pameran ini antara lain 

medical technology, laboratory equipment, diagnostics, 

physiotherapy and orthopedic technology, commodities and 

consumer goods for hospitals, information and communication 

technology in healthcare, surgical products and services, facility 

management, medical disposable, healthcare building technology, 

medical services, radiology, consulting services in healthcare, 

cardiology, and medical publications.  

Partisipasi Indonesia pada penyelenggaraan Arab Health tahun ini 

merupakan partisipasi untuk pertama kalinya. Paviliun Indonesia 
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berada di Za’abel Hall tampil dengan desain dan konstruksi 

dengan space seluas 60 m2, yang dibagi menjadi 10 booth, diisi 

oleh 9 perusahaan dan 1 booth informasi. Adapun produk yang 

ditampilkan di paviliun Indonesia adalah latex, nitrile, vinyl 

disposable, examination gloves, alcohol swabs, face mask, under 

pads, and diapers, disposable surgical mask, underpad, doctor 

cap, nurse cap, surgical golon, shoes cover, vaksin, serum, 

orthopaedic implants & instruments, nasal cannule, surgical mask, 

syringe, hypodermic needles, sphygmomanometer stethoscopy 

replacement parts, examination lamp, x-ray film viewer, needle 

destroyer, lovens portable, ECG 12 lead, medical bag, and 

emergency bag. 

Ditjen PEN memfasilitasi 9 perusahaan peralatan kesehatan yang 

terdiri dari 8 perusahaan anggota ASPAKI adalah PT. Arista 

Lutindo (Jakarta), CV. Beauty Kasatama (Jawa Timur), PT. Eka 

Ormed Indonesia (Jawa Timur), PT. Jayamas Medica Industri 

(Jawa Timur), PT. Oneject Indonesia (Jawa Barat), PT. Sugih 

Instrumendo Abada (Jawa Barat), PT. Tesena Inovindo (Jakarta), 

PT. Trimitra Garmedindo Interbuana (Jawa Barat), dan 1 

perusahaan bukan anggota ASPAKI adalah PT. Bio Farma (Jawa 

Barat).  Selama penyelenggaraan pameran, sejumlah inquiry dan 

transaksi yang berhasil dikumpulkan oleh peserta pameran 

masing-masing mencapai 170 inquiries dan US$3.921.744.  

 

The 41st Hong Kong Toys & 

Games Fair 2015 (HKTGF) 

Pameran Hong Kong Toys & Games Fair (HKTGF) di Hong Kong 

yang pada tahun ini adalah penyelenggaraan ke-41 merupakan 

pameran mainan terbesar di Asia dan kedua terbesar di dunia. 

Pameran berskala internasional dan berorientasi bisnis (B2B) ini 

diselenggarakan pada tanggal 12-15 Januari 2015 di Hong Kong 

Convention and Exhibition Center (HKCEC), diikuti oleh 2.000 

peserta dari 40 negara antara lain: RRT, Indonesia, Korea, 

Spanyol, Taiwan, Italia, dan Thailand, dengan menampilkan 

produk mainan yang terbagi dalam kategori Brand Name Gallery, 

Smart- Tech Toys zone, Therapy Toys Display, Educational Toys 

& Games, Kidult World, Small Order Zone, Sporting Goods and 

Playground Facilities zone.  
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Pada penyelenggaraan di tahun ini, HKTGF dikunjungi oleh lebih 

dari 42.900 buyers dari seluruh dunia, seperti dari perusahaan 

terkenal yaituToys “R” Us dari USA, Akachan Honpo dari Jepang, 

Ben Jerzy Drobot dari Polandia, dan JD.com dari RRT. 

Bersamaan dengan pameran ini diselenggarakan pula pameran 

lainnya, yaitu  Hong Kong Baby Products Fair, Hong Kong 

International Stationery Fair dan Hong Kong International 

Licensing Show. Paviliun Indonesia tampil menarik menempati 

area seluas 99m2 di Hall 5C, dibangun dengan desain konstruksi 

yang bertema “Trade with Remarkable Indonesia” bernuansa 

warna-warna cerah. Tahun ini paviliun Indonesia memfasilitasi 11 

(sebelas) perusahaan eksportir Indonesia yang tergabung dalam 

Asosiasi Produsen Mainan Indonesia (APMI), yaitu PT. Buana 

Mas Sejati (playmat for childern); PT. Inkor Bola Pacific (sport 

ball); PT. Sunindo Adipersada (plush, stuffed toys); PT. 

Mahakarya Toy (play ride on); PT. Abason Baby Products Industry 

(feeding bottle, nipple, shooter and feeding accessories); PT. 

Royal Puspita (plush toys); PT. Jaya Latexindo Internusa (ballon); 

PT. Jakarta Tunggal Citra (children tricycle & baby walker); dan 

CV. Berkat Kharisma Sejahtera (soft toys). 

Pameran HKTGF 2015 dibuka secara resmi di HKCEC dan 

dihadiri oleh CK Yeung, Chairman HKTDC Toys Advisory 

Committee; Rimsky Yuen, Secretary for Justice, HKSAR 

Government; Li Baozong, Assistant Director-General, Department 

of Hong Kong, Macao and Taiwan Affair, Ministry of Culture of the 

People’s Republic of China; dan jajaran pimpinan HKTDC. 

Pameran ini berlangsung selama 4 (empat) hari, dan dibuka mulai 

pukul 9.30 – 18.30 waktu setempat. Pengunjung yang hadir pada 

pameran ini dikenakan biaya HK$100 per individu dan wajib 

berusia 18 tahun ke atas. Selain kegiatan pameran, 

diselenggarakan pula kegiatan pendukung lainnya, seperti Sports 

Game Staging Performance, Seminar “Market Potencial of 

Therapeutics Toys for Children with Special Needs”, “State of 

Play”; “Toys Compliance, Testing & Certification”, Product Demo 

and Launch Pad, dan Hong Kong Products Award 2015.  

Selama penyelenggaraan pameran, estimasi hasil transaksi 

Paviliun Indonesia mencapai nilai total sebesar USD 2.761.715,- 
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dengan permintaan hubungan dagang (inquiry) yang akan 

ditindaklanjuti peserta pameran berjumlah 206 permintaan.  

Adapun 5 (lima) produk terbesar yang diminati para buyers, pada 

pameran tersebut, yaitu : 

 
No 

 
Produk yang diminati 

 

 
Negara 

1. Lamp Hippo toy, Cup cakes toy, 

skivering Hippo Toy, Chef Hippo 

toy, Hippo Boy toy, Hippo Music 

toy, Sitting hippo toy, Croissant 

cake toy, Hippo Pillow, Baby 

Slipper, Hippo bottle cover, Milka 

vanity bag, Toblerone plush dog for 

kids bag, Pencil case 

Hongkong, AS, Belanda, 

Polandia, Taiwan, Russia, 

Perancis, Spanyol, RRT, 

Swiss, Indonesia, 

Singapura, Jepang, 

Korea, India, Jerman, 

Ceko, UK 

2. Playmat for Children Afrika Selatan, India, 

Meksiko, Indonesia, RRT, 

Kanada, Hongkong, Italia, 

Filipina, Jerman, AS, UK, 

Australia, Peru 

3. Stool toys, Bantal lipat, Bear Toy, 

realistic animal toys, fruits series 

toys, guitar toy, Jungle animal, bear 

toy, animal fancy 

UK, Hongkong, Indonesia, 

Taiwan, Turki, Australia, 

Jepang, Mesir, Malaysia, 

Belanda, RRT, Jerman, 

Korea, Polandia, Italia, 

Mauritius, Perancis, 

Singapura, Jepang 

4. Ballon print, All custom of ballons RRT, Denmark, Perancis, 

Kanada, Mesir, Filipina, 

India, Russia, Indonesia, 

AS, Hongkong, Korea, 

Jepang, Brazil, Yunani 

5. Baby Walkers, tricycles, Ride-on 

cars 

Jepang, Vietnam, 

Hongkong, Panama, 

India, Thailand, AS, 

Filipina, Pakistan, Russia, 

Indonesia, Peru, Oman, 

Mesir, Korea, Meksiko, 

RRT, Arab Saudi, Turki 

 

 

Persiapan Pameran Ambiente 

2015 

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN akan berpartisipasi 

pada  pameran Ambiente 2015 yang diselenggarakan di Frankfurt, 

Jerman pada tanggal 13 - 17 Februari 2015. Ambiente merupakan 

salah satu pameran terbesar produk consumer goods di dunia, 

yang terbagi dalam 3 sektor yaitu, Dining (table, kitchen and 

household products); Giving (gifts, stationery and decorations, 
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authentic and fashion jewellery, watches, personal accessories 

and Beauty & Bath) dan Living (interior design, furnishing and 

decoration). Pada tahun 2014, Ambiente diikuti oleh 4.749 

eksibitor dari 89 negara, dan dikunjungi oleh 143.789 pengunjung 

bisnis dari 161 negara. Sepuluh besar negara asal pengunjung 

adalah Jerman, Italia, Perancis, Belanda, Amerika Serikat, lnggris, 

Swiss, Spanyol, Cina, Turki dan Rusia.  

Pada pelaksanaan di tahun 2015, Paviliun Kementerian 

Perdagangan akan menempati lokasi di sektor Living seluas 62 m2 

berlokasi di Hall 10.1 B 31. Lokasi ini terletak bersebelahan 

dengan Paviliun Ditjen IKM, Kementerian Perindustrian, berbentuk 

persegi empat (7.75m   x 8m) dengan 3 (tiga) sisi terbuka. Paviliun 

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

dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), yaitu Bali Wirama (kerajinan 

metal/Bali); PT. Tanamas Industri Komunitas (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); Nancy Craft 

Co. (kerajinan rotan/Jakarta).   

Konstruksi paviliun dikonsepkan oleh kontraktor, PT Samudra 

Dyan Praga, atas komunikasi antara Ditjen PEN dengan AMKRI 

dan dibuat dengan sekat antar perusahaan. Hal tersebut untuk 

meningkatkan fokus buyer pada produk masing-masing 

perusahaan, memperoleh target kontak dagang yang lebih 

maksimal, serta mengedepankan privasi masing-masing 

perusahaan dalam melakukan kontak dengan buyer. 

Pembangunan konstruksi Paviliun Kemendag dijadwalkan selesai 

pada tanggal 11 Februari 2015, atau dua hari sebelum pameran 

berlangsung.  

Terkait koordinasi dengan perwakilan setempat, Ditjen PEN juga 

telah melakukan koordinasi dengan Atdag dan ITPC di Jerman 

berupa pengiriman profil peserta serta produk yang akan 

dipamerkan di paviliun Kementerian Perdagangan pada pameran 

Ambiente. Penyampaian profil ini dimaksudkan untuk 

berkoordinasi dari sisi penjaringan mitra/buyer yang potensial 

untuk melakukan kontak bisnis saat pameran. Undangan dari 

Atase Perdagangan RI di Berlin untuk keperluan pengurusan visa 
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juga telah diterima dan disebarluaskan ke peserta.  

 

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 

Januari 2015, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan Januari 2015 sebanyak 100 (seratus) 

permintaan melalui kunjungan langsung ke CSC, terdiri dari 

25 (dua puluh lima) permintaan dari dalam negeri, dan 7 

(tujuh) orang pengunjung luar negeri. Di samping permintaan 

informasi berdasarkan kunjungan langsung, pada bulan 

Januari 2015, permintaan informasi (permintaan hubungan 

dagang dan informasi lainnya) yang diterima melalui email 

sebanyak 68 (enam puluh delapan) permintaan, email 

tersebut berasal dari kalangan pengusaha/eksportir dan 

pengguna informasi lainnya di dalam negeri. Adapun 

permintaan hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar 

negeri tersebut berasal dari berbagai negara, yaitu Australia, 

Kanada, RRT, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Hong 

Kong, Korea, Mexico, Pakistan, Russia, Taiwan, PEA, 

Ukraina, Inggris, Amerika, dan Vietnam. 

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-
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masing negara asal adalah produk-produk: footwear, 

agriculture, timah, obat dan vaksin hewan, aksesoris, buah, 

udang, kain tekstil, kertas untuk makanan, spare part, gula 

aren, methanol, plywood, besi, belut, jewelry, soya bean meal, 

dan furnitur.  

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 Januari 2015 sebanyak 

24 (dua puluh empat) 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 Januari 2015 sebanyak 21 (dua 

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. 

Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan pengunjung adalah produk agricultural, 

charcoal, chemical, barang elektronik, palm oil, fish, 

furniture, sarang burung walet, food & beverages, 

coffee, cocoa, herbal tradisional. Selain pemintaaan 

informasi tersebut di atas pengunjung juga ingin 

mengetahui informasi tentang Membership Services. 

B. Business Matching 

Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan Januari 

2015 sebanyak 3 (tiga) pengunjung, terdiri dari  1 (satu) 

orang mewakili perusahaan buying agent 

berkedudukan di Jakarta. Para pengunjung luar negeri 

tersebut berasal dari Amerika dan Korea. Buyer dari 

Amerika yaitu: Mr. Adam Al Aden, berminat untuk 
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mengimpor produk kopi, mi instan, handicraft dan 

herbal. Sedangkan buyer asal Korea berminat 

mengimpor buah segar dan produk hasil pertanian 

lainnya.  

C. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari 2015, perusahaan yang 

memanfaatkan ruang pamer (PTD) sebanyak 45 

(empat puluh lima) 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 

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor 

di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 

(BBPPEI) untuk tahun 2015 baru akan dimulai pada bulan Februari 

2015. Oleh karena itu, pada bulan Januari 2015 belum terdapat 

kegiatan diklat ekspor yang dilaksanakan oleh BBPPEI.  

Pengembangan Kurikulum 

dan Silabus  

Selama bulan Januari 2015, BBPPEI telah melaksanakan kegiatan 

terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan, yakni rapat 

evaluasi penerapan makalah standar untuk materi “Pembiayaan 

dan Pembayaran Ekspor Impor” pada tanggal 13 Januari 2015. 

Pada rapat evaluasi tersebut turut hadir  Bapak Hery Murbalalana, 

Bapak Yufri Yusuf dan Bapak Haryadi Sarpini (praktisi) sebagai 

narasumber.  
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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 7 Januari 2015, perwakilan Tim Manajemen 

Balai Besar PPEI menghadiri sosialisasi mengenai perubahan 

peraturan penyusunan dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja 

dan LAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan RI yang 

menghadirkan narasumber dari BAPPENAS dan Kementerian 

PAN-RB. 

b. Pada tanggal 9 Januari 2015, Tim Manajemen Balai Besar 

PPEI mengadakan rapat teknis guna membahas rencana 

kegiatan dari masing-masing bagian/bidang di Balai Besar 

PPEI. 

c. Pada tanggal 9 Januari 2015, Tim Manajemen Balai Besar 

PPEI mengadakan rapat pembahasan program kegiatan 

implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 

guna menetapkan sasaran mutu dari masing-masing 

bagian/bidang di Balai Besar PPEI pada tahun 2015. 

d. Pada tanggal 19 Januari 2015, perwakilan Tim Manajemen 

Balai Besar PPEI menghadiri pertemuan Tim Satuan Tugas 

Pengembangan Ekspor yang juga dihadiri oleh Direktur PPIE, 

Ditjen PEN. Dalam pertemuan tersebut disepakati pembagian 

tugas dalam rangka persiapan penyusunan strategi 

peningkatan ekspor ke negara akreditasi. 

e. Pada tanggal 22 Januari 2015, Balai Besar PPEI 

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi aplikasi e-SKA. 

Kegiatan yang diikuti oleh widyaiswara dan para Course 

Leader (CL) pelatihan ekspor di lingkungan Balai Besar PPEI 

ini menghadirkan pembicara dari Direktorat Fasilitasi Ekspor 

Impor, Kementerian Perdagangan RI. 

f. Pada tanggal 22 Januari 2015, perwakilan Tim Manajemen 

Balai Besar PPEI menghadiri pertemuan dengan Direktur. 



 
 
        Ditjen PEN                                                                                           Laporan Bulanan Periode Januari 2015                 

23 

23 

P2IE, Kepala Bagian Program dan Kelembagaan Sekretariat 

Ditjen PEN, dan perwakilan Biro Organisasi dan 

Kepegawaian guna membahas masukan terkait struktur 

organisasi Balai Besar PPEI. 

g. Pada tanggal 29 Januari 2015, Tim Manajemen Balai Besar 

PPEI mengadakan pertemuan guna membahas rencana 

renovasi ruang auditorium dan asrama di Balai Besar PPEI. 
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Roadshow Sinergi Kegiatan 

Promosi Terpadu tahun 

2015 ke Kementerian 

Perindustrian 

Berdasarkan kunjungan yang dilakukan ke Kementerian 

Perindustrian, diperoleh masukan bahwa sebaiknya usaha 

penyinergian kegiatan promosi ini tidak hanya dilakukan antara 

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tetapi 

juga diharapkan dapat dilakukan dengan Kementerian KUKM. 

Selain itu, upaya sinergitas juga dilakukan melalui penyelarasan 

database perusahaan yang difasilitasi oleh masing masing 

kementerian/lembaga dan pengembangan sistem monitoring dan 

evaluasi penyelarasan kegiatan promosi. 

 

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Roadshow Sinergi Kegiatan 

Promosi Terpadu tahun 2015 

ke Kementerian 

Perindustrian 

Menindaklanjuti hasil kunjungan ke Kementerian Perindustrian, 

Ditjen PEN c.q. Direktorat  Pengembangan Promosi dan Citra 

akan memonitor dan mensinergikan kegiatan pameran yang akan 

diikuti oleh kedua kementerian seperti pameran Texworld di Paris, 

Hong Kong International Jewelry, SIAL Toronto, dan Ambiente. 

Selain itu, Ditjen PEN juga akan menjajaki kemungkinan 

koordinasi dan sinergi kegiatan promosi dengan 

kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan 

UKM. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

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

kegiatan antara lain berupa Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Indonesia Fashion Week 

2015, Kunjungan Kerja Pada Acara Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

(HIPMI), Rencana Penandatanganan MoU DJPEN – JAFZA Mengenai Pembentukan 

Inkubator Indonesia di JAFZA Dubai, Roadshow Sinergi Kegiatan Promosi Terpadu tahun 

2015 ke Kementerian Perindustrian, Persiapan Partisipasi Indonesia pada Pameran 

Dagang Industri Makanan dan Minuman Salon International de l’Alimentation 2015 (SIAL) 

Toronto, Pameran “Arab Health 2015” Dubai UAE, The 41st Hong Kong Toys & Games Fair 

2015 (HKTGF), Persiapan 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 Januari 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 Januari 

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. 

 


