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BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

Partisipasi pada Gelar Batik 

Nusantara 2015 

Kegiatan Gelar Batik Nusantara (GBN) merupakan agenda dua 

tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Batik Indonesia (YBI). 

Dalam penyelenggaraan yang ke-9 tahun 2015 ini, GBN 

mengangkat tema “Batik, Pemersatu Bangsa”.  Penyelenggaraan 

GBN bertujuan untuk memajukan batik dan usaha kerajinan batik, 

serta membangun kegiatan ekonomi bernilai tambah, yang pada 

gilirannya mampu mendukung pemerataan dan peningkatan 

pendapatan para perajin/pengusaha batik kecil dan menengah. 

Kementerian/Lembaga yang turut mendukung dalam 

menyukseskan penyelenggaraan kegiatan GBN 2015 adalah 

Kementerian Negara BUMN, Kementerian Pariwisata dan 

Kementerian Perdagangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan serta arahan pada pembukaan GBN 2015 bertemakan “Batik, 
Pemersatu Bangsa” yang menampilkan 14 desainer terbaik Indonesia dan 350 perajin, pengusaha, dan kolektor 

batik terbaik nusantara. 
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 Laporan persiapan dan pelaksanaan GBN 2015, yang disampaikan 

oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto selaku Ketua Panitia, mengawali 

acara opening ceremony pada tanggal 24 Juni 2015, bertempat di 

Plenary Hall – JCC. Pada kesempatan yang sama, Bapak Wapres 

Jusuf Kalla hadir untuk menyampaikan sambutan dan membuka 

kegiatan GBN 2015 secara resmi. Dalam sambutannya, beliau 

menekankan pentingnya melestarikan batik sebagai intangible 

heritage dari Indonesia yang telah diakui dunia. Di samping itu, 

kemajuan industri batik dalam negeri juga merupakan penggerak 

ekonomi bangsa, dalam hal meningkatkan pendapatan para pelaku 

usaha di industri ini.  

Sebagai upaya merealisasikan tujuan dari kegiatan GBN, panitia 

menyiapkan 350 stan yang terisi penuh oleh para UKM batik dari 

seluruh lndonesia yang ingin berpartisipasi. Selama 5 (lima) hari 

penyelenggaraan GBN 2015, total nilai transaksi yang berhasil 

dibukukan para UKM batik mencapai lebih dari 32 miliar rupiah. 

Selain pameran, kegiatan GBN ke-9 juga dimeriahkan dengan 

serangkaian acara lainnya, seperti simposium, panggung musik, 

talkshow/workshop, bedah buku, dan fashion show.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendag didampingi oleh Dirjen PEN mengunjungi sejumlah anjungan sebagai bentuk dukungan dan partisipasi                 
Kementerian Perdagangan 

 
 
 Paviliun Kemendag pada GBN 2015 dibangun di atas lahan seluas 

100 m², yang memamerkan ragam batik Indonesia khususnya dari 

wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Motif pada batik-batik tersebut 

mendapat pengaruhi budaya asing, yang dibawa oleh para 

saudagar dari mancanegara. Lima budaya asing yang memberikan 
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pengaruh terhadap motif dan corak batik antara lain India, 

Arab/lslam, Cina/Cina Peranakan, Belanda, dan Jepang.  Batik 

dimaksud berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa yang 

beberapa diantaranya telah berusia puluhan bahkan ratusan 

tahun. Kain batik tertua yang dipamerkan berasal dari Lasem 

dengan motif naga dan burung Hong (phoenix), yang dibuat 150 

tahun yang lalu.  

Selama 5 (lima) hari pelaksanaan GBN 2015, tercatat sebanyak 

9.000 orang lebih mengunjungi Pavilun Kemendag, Selain itu, 

sejumlah media nasional juga datang untuk meliput di Paviliun 

Kemendag, diantaranya adalah Kompas, RTV, TV One, Metro TV, 

TVRI, Trans TV, MNC dan Net TV. 

 

Persiapan Festival Europalia 

2017-2018 

Rapat persiapan partisipasi pada Festival Europalia dilaksanakan 

pada tanggal 13 Juli 2015, bertempat di Ruang Sidang Ditjen 

Kebudayaan, Kemendikbud. Rapat dipimpin oleh Prof. Kacung 

Marijan, Ph.D, selaku Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud 

dan dihadiri oleh perwakilan/pejabat dari kantor Staf 

Kepresidenan, Kemenkeu, Bappenas, Setneg, Setkab, Kemenko 

PMK, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenlu, Kemenpar, 

Kemendag, Kemenkominfo, Bekraf, BKPM, Kemendikbud, Prof. 

Azyumardi Azra, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB serta 

sejumlah seniman dan artis, seperti Jim Supangkat, pengelola 

museum Danar Hadi, dan lain – lain. Rapat dimaksudkan untuk 

membahas mengenai partisipasi Indonesia pada Festival Europalia 

yang akan berlangsung pada Oktober 2017 – Januari/Februari 

2018. Dalam pelaksanaannya festival tersebut berlangsung selama 

sekitar 4 (empat) bulan, dengan mengambil lokasi di Belgia dan 

beberapa negara Eropa lainnya secara berpindah-pindah. Festival 

Europalia diselenggarakan oleh Europalia International, yaitu 

sebuah asosiasi nonprofit yang berdiri sejak tahun 1969 di bawah 

naungan Raja Belgia, dan diselenggarakan setiap dua tahun 

(biennale), dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni, 

pameran kebudayaan, serta promosi kemajuan suatu negara yang 

ditunjuk sebagai Guest Country. 

Penunjukan Indonesia sebagai Guest Country diawali dengan 
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pertemuan antara Duta Besar R.I. di Brussel dengan General 

Manager Europalia, pada tanggal 5 Juni 2012. Selanjutnya Direktur 

Promosi Pariwisata Luar Negeri, Kemenpar, melakukan presentasi 

seni budaya Indonesia pada tanggal 28 Juni 2015. Melalui surat 

yang ditujukan kepada Mendikbud R.I. tanggal 21 Mei 2015, 

Dewan Europalia telah memutuskan bahwa Indonesia dipilih 

sebagai Guest Country pada Festival  Europalia 2017, dan telah 

diumumkan secara resmi kepada publik, dihadapan 80 wartawan 

di Belgia. Indonesia merupakan negara ke-8 di luar Uni Eropa yang 

menjadi Guest Country setelah Jepang (1989), Meksiko (1993), 

Rusia (2005), RRT (2009), Brazil (2011), India (2013), dan Turki 

(2015), serta yang ke-4 dari negara-negara di daratan benua Asia. 

Pihak Europalia International berencana akan berkunjung ke 

Indonesia untuk bertemu dengan Mendikbud serta pihak terkait 

lainnya dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara 

Kemendikbud dengan Europalia International. Diperlukan waktu 

sekurangnya 2 tahun bagi Indonesia, untuk mempersiapkan 

kegiatan yang rencananya akan berlangsung di 77 kota di seluruh 

Uni Eropa.  

Dalam masa persiapan ini, Indonesia dapat melakukan 

pengamatan terhadap negara Turki yang akan tampil sebagai 

Guest Country pada tahun 2015. Namun demikian, Kerajaan Belgia 

mengharapkan Indonesia menyusul kesuksesan RRT dan India, 

sebagai Guest Country pada Festival Europalia sebelumnya. Dirjen 

Kebudayaan Kemendikbud optimis bahwa Indonesia mampu 

menampilkan yang terbaik kepada dunia, mengingat jumlah 

intangible heritage Indonesia hingga tahun 2014 telah mencapai 

5.251 buah. 

Dalam rangka menyukseskan partisipasi Indonesia pada Festival 

Europalia 2017, sejumlah persiapan yang akan dilakukan oleh 

beberapa Kementerian/Lembaga adalah: 

 Kemendikbud akan mengadakan rapat kecil dengan beberapa 

seniman/kurator dalam rangka menetapkan tema kegiatan, 

yang akan mempengaruhi tiga aspek, yakni konsep kegiatan, 

struktur kepanitiaan, dan anggaran. Penentuan tema juga akan 

melibatkan publik melalui website Kemendikbud dan 
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ditargetkan akan selesai sebelum tanggal 14 Juli 2015. Terkait 

dengan ragam kebudayaan dari masing-masing provinsi, 

diusulkan untuk membuat website yang dapat diakses oleh 

masyarakat internasional dalam menggali informasi tentang 

ragam kebudayaan Indonesia. 

 Kemendikbud juga akan menyusun struktur kepanitiaan, 

termasuk menetapkan General Coordinator dan General 

Commissioner, yang akan dituangkan dalam Keputusan 

Presiden (Keppres). 

 Terkait pembiayaan, Bappenas akan menyusun rencana 

anggaran yang diperlukan, serta jumlah dukungan anggaran 

dari Kementerian/Lembaga yang akan terlibat. Selain itu, 

beberapa BUMN seperti Garuda Indonesia dan Pertamina juga 

akan turut dilibatkan. 

 

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

Pelatihan Trade Negotiation 

Skills dari WTO, TPSA Project 

Kanada 

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Conference Board of 

Canada (CboC) bahwa dalam rangka implementasi program Trade 

and Private Sector Assisstance (TPSA) Project tahun 2015, pelatihan 

Trade Negotiation Skills WTO direncanakan akan dilaksanakan 

pada tanggal 14 - 18 September 2015 di Jakarta. Sebagaimana 

pernah disampaikan kepada pihak CBoC mengenai upaya efisiensi 

penggunaan dana proyek dengan memanfaatkan fasilitas 

Kementerian Perdagangan, pada tanggal 24 Juni 2015 telah 

dilaksanakan pertemuan dengan Kapusdiklat Kemendag dan 

kunjungan ke fasilitas tempat pelatihan di Sawangan, Bogor. 

Pertemuan dengan Kepala Pusdiklat Kemendag beserta jajarannya, 

dilakukan bersama perwakilan Dit. KPE, dan CboC.  

Pada pertemuan ini disampaikan bahwa tingginya minat dari 

pegawai Kemendag untuk berpartisipasi pada pelatihan Trade 

Negotiation Skills dari WTO ini dan keterbatasan dana, maka 

pihaknya akan melakukan penjajakan terhadap alternatif tempat 

pelaksanaan mengingat jumlah peserta pelatihan yang telah 

disepakati adalah 42 orang untuk pegawai Kemendag. Pada 

kesempatan ini Kapusdiklat menjelaskan secara langsung diikuti 

dengan peninjauan fasilitas yang dimiliki oleh Pusdiklat Kemendag 
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yang terdiri dari 4 (empat) ruang diklat dan 2 (auditorium). 

Keempat ruang diklat ini masing-masing memiliki kapasitas 30 

orang dan sudah dilengkapi dengan sarana pendidikan seperti LED 

Projector, white board, dan sound system. Untuk auditorium, 

terdapat 2 jenis yaitu yang berkapasitas 60 orang dan 100 orang. 

Lebih lanjut, selain ruang diklat dan auditorium, terdapat pula 

penginapan bagi peserta diklat yang terdiri dari 2 (dua) kamar VIP 

dan 58 kamar reguler yang masing-masing berkapasitas 2 (dua) 

orang. Selain itu juga terdapat ruang makan, fasilitas olahraga 

(fitness center, lapangan futsal, dan bulu tangkis), tempat ibadah, 

serta karaoke room.  

Selain melakukan peninjauan, diperkenalkan pula jajaran tim 

pusdiklat Kemendag, termasuk para widyaiswara. Pada sesi ini, 

diperoleh informasi terdapat widyaiswara di Pusdiklat Kemendag 

yang telah memiliki pengalaman dalam pelatihan WTO dan 

diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi peserta pelatihan. 

Mengenai hal ini, pihak CBoC memandang bermanfaat untuk 

kelanjutan kerja sama TPSA ini, apabila widyaiswara dapat 

menjadi peserta pelatihan karena metode yang digunakan 

merupakan Training of Trainers (TOT). Dengan keikutsertaan 

widyaiswara Pusdiklat Kemendag pada pelatihan ini, diharapkan 

ilmu yang telah didapatkan pada trade negotiation dapat 

diintegrasikan dengan silabus Pusdiklat yang sudah ada. 

Kapusdiklat memberikan masukan agar pelatihan ini berhasil dan 

memberikan manfaat bagi institusi Kemendag, maka disarankan 

agar proses, aturan, ketentuan, norma, dan kebiasaan dalam 

mengikuti diklat bagi pegawai dapat tetap diperhatikan. Dalam hal 

ini Pusdiklat menyatakan kesediaan untuk memberikan dukungan.  

 

Persiapan Pelaksanaan TTI 

Forum pada Penyelenggaraan 

TEI ke-30 Tahun 2015 

Persiapan pelaksanaan Trade Tourism and Invesment Forum pada 

penyelenggaraan Trade Expo Indonesia ke-30 tahun 2015, 

khususnya yang memanfaatkan kerja sama antara DJPEN dengan 

mitra  (Trade Promotion Offices/TPOs) yang telah disepakati, 

dilaksanakan rapat internal Eselon II Ditjen PEN pada tanggal 30 

Juni 2015. 
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Rapat dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

dan dihadiri perwakilan dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia, Dit. Promosi dan Citra, dan Dit. Pengembangan 

Pasar dan Informasi Ekspor. Rapat bertujuan untuk memperoleh 

masukan dalam rangka Trade Tourism and Investment Forum pada 

penyelenggaraan Trade Ekspor Indonesia ke-30 tahun 2015 

khususnya yang berkaitan dengan kerja sama antara DJPEN 

dengan mitra (TPO) yang telah disepakati. TTI Forum terdiri dari 3 

(tiga) kegiatan yaitu Seminar, Diskusi Regional yang akan 

dilaksanakan pada 22 Oktober 2015 dan Business Counselling yang 

akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2015. Kegiatan seminar akan 

dilaksanakan pada pagi hingga sore hari dengan menghadirkan 

pembicara Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, dan Kepala 

BKPM. Tujuan seminar TTI Forum adalah menciptakan sinergi 

yang positif antara stakeholder perdagangan, pariwisata dan 

investasi dengan high level pemegang keputusan dari dunia usaha 

di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi.  

Kegiatan Diskusi Regional akan dilaksanakan pada siang hingga 

sore hari dengan menghadirkan pembicara importir sukses, TPOs 

dari negara akreditasi, dan trading house. Tujuan kegiatan ini 

adalah memberikan informasi mengenai peluang, tantangan dan 

upaya penerobosan pasar di luar negeri khususnya untuk sektor 

tertentu kepada dunia usaha, dan eksportir. Kegiatan Diskusi 

Regional dibagi menjadi 7 (tujuh) panel menurut wilayah dan 

fokus produk yang berdasarkan penelitian dari BP2KP. Pada rapat 

tersebut diusulkan bahwa panel wilayah Amerika yang 

sebelumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Amerika Utara dan 

Amerika Latin disarankan untuk digabung menjadi 1 (satu) panel.  

Sedangkan diskusi wilayah Eropa yang sebelumnya 1 (satu) panel 

diusulkan untuk dibagi menjadi 2 (dua) panel. Adapun topik untuk 

diskusi regional sebagai berikut: 

 How to enter ASEAN and ANZ market --- makanan olahan, 

produk kayu (handicraft), furniture, dan TPT. 

 How to enter ASIA (non ASEAN) market --- ikan dan produk 

ikan, alas kaki, dan handicraft. 

 Tips and Trick to enter Middle East Market --- TPT, perhiasan, 

dan rempah-rempah. 
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 Tips and Trick to enter Africa market --- perhiasan, karet, 

furniture, dan handicraft. 

 Strategy to penetrate Europe Market I --- alas kaki, makanan 

olahan, TPT, dan kopi. 

 Strategy to penetrate Europe Market II --- furniture, 

handicraft, dan food ingredients. 

 Strategy to penetrate America Market --- produk kayu dan 

furniture, TPT, karet dan produk karet. 

TPOs yang telah mempunyai kerja sama dengan Ditjen PEN yang 

akan diundang untuk mengirimkan pembicara/expert pada TTI 

Forum ini adalah CBI Belanda, SIPPO Swiss, IPD Jerman, TFO 

Canada dan DFATD Canada. Terkait dengan persiapan hal tersebut, 

telah dikirimkan surat kepada Atdag dan ITPC mengenai 

permintaan pembicara pada kegiatan diskusi regional dari 

kalangan importir, TPO maupun Trading House. Sampai saat ini 

sudah ada 2 (dua) perwakilan yang mengirimkan konfirmasi yaitu 

Konsul Dagang Hongkong dan Atdag Paris yang akan membawa 

expert/pembicara. Pembicara/expert asing diharapkan dapat pula 

memberikan bimbingan kepada eksportir maupun calon eksportir 

pada kegiatan Business Counseling yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 23 Oktober 2015.  

 

Rapat Persiapan Teknis The 

3rd Joint Committee Meeting 

terkait General Review 

Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement 

(IJEPA) Sub Committee Trade 

in Services (TIS) 

The 3rd Joint Committee Meeting terkait General Review lndonesia-

Japan Economic Partnership Agreement  (IJEPA) Sub Committee 

Trade in Services (TlS) dilaksanakan tanggal 8 Juli 2015 bertempat 

di Ruang Dahlia, Gedung 1 Lt.1, Kemendag. Perjanjian IJEPA 

ditandatangani oleh Presiden R.l. dan Perdana Menteri Jepang pada 

tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta dan telah diratifikasi melalui 

Perpres No.36 Tahun 2008 serta diberlakukan  pada tahun yang 

sama. Sejak diberlakukan, IJEPA telah diimplementasikan dan 

memberikan manfaat yang baik bagi Indonesia dan Jepang dalam 

sektor perdagangan barang dan jasa. The Joint Committee Meeting 

diadakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kembali pemanfaatan 

Economic Partnership Agreement (EPA) antara Indonesia dan 

Jepang, termasuk kemungkinan peningkatan komitmen EPA serta 

perbaikan teks persetujuan. 
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Pertemuan  dipimpin  oleh Dir. Perundingan Perdagangan Jasa,  

Ditjen KPI dan  dihadiri  oleh  perwakilan  dari  Kemendag  (Dit. 

Kerjasama Bilateral, Dit.KPE, Dit. Binus, dan Puska KPI), 

perwakilan instansi terkait, diantaranya Kemlu, Kemenko 

Perekonomian, Kemenkes, Kemenpar, Kemenperin, Kemenhub, 

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kemenkominfo, 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian 

ESDM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, 

Kemenkumham, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda  

dan Olahraga, BKPM,  Bappenas,  Bank Indonesia, OJK, Apindo, dan 

Badan Nasional Sertifikasi Profesional. Berdasarkan kajian BP2KP 

Kemendag terhadap perkembangan pemanfaatan kerangka IJEPA 

di sektor jasa, Jepang memiliki komitmen yang lebih besar, yaitu 

137 subsektor pada 12 (dua belas) sector, sedangkan Indonesia 

berkisar 77 subsektor pada 8 (delapan) sektor. Dalam kaitan 

tersebut, Indonesia belum memanfaatkan secara optimal kerangka 

IJEPA, sehingga membutuhkan masukan dari 

Kementerian/instansi terkait, sehingga perdagangan sektor jasa 

Indonesia dapat ditingkatkan lebih maksimal. Melalui IJEPA, 

perkembangan realisasi investasi di sektor jasa, baik dari jumlah 

proyek maupun nilai investasi pada tahun 2008 - 2013 mengalami 

fluktuasi dengan trend meningkat. Trend peningkatan selama 

periode tersebut adalah 58,34% pertahun. Namun demikian, 

fluktuasi investasi sektor ini sangat dipengaruhi oleh perubahan 

investasi pada sektor konstruksi, perdagangan dan infrastruktur. 

Poin kerja sama di sektor jasa berdasarkan kerangka IJEPA adalah 

Trade in Services (TlS), Movement Natural Persons (MNP) 

Investment, Goverment Procurement, dan Cooperation. 

Sesuai dengan Pasal 151 disebutkan bahwa kedua belah pihak 

sepakat untuk melakukan General Review (GR) mengenai 

implementasi persetujuan ini selama 5 (lima) tahun pelaksanaan. 

Oleh karena itu, telah disusun kerangka acuan kerja (term of 

reference/TOR) untuk General Review (GR) yang terdiri dari latar 

belakang, prinsip, structure of meeting, tujuan, pengaturan 

adminstratif, mekanisme pelaporan dan contact points. Namun, 

hingga pertemuan terakhir masih ada beberapa isu yang belum 

dapat disepakati dalam cakupan draf TOR GR IJEPA, yaitu: 
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a. Tujuan. Jepang mengusulkan untuk melanjutkan liberarisasi 

(further liberarisation), dimana hal tersebut tidak sesuai dengan 

Pasal 151 perjanjian IJEPA. 

b. Prinsip. Jepang belum dapat menerima usulan Indonesia terkait 

penyelesaian isu GR ke depan yang menggunakan prinsip  

"Single Undertaking" serta Jepang berupaya, agar isu tarif 

otomotif tidak menjadi bagian dalam perundingan tersebut; 

c. Ruang lingkup GR. lndonesia belum dapat menyetujui usulan 

cakupan terkait dengan isu Energy and Mineral Resources, IPR, 

Goverment Procurement, Competition, lmprovement of Business 

Environment and Pramotion of Business Confidence serta usulan 

cakupan terbaru  yaitu Labor. 

Berdasarkan hal tersebut, maka agenda pembahasan pada 

pertemuan the 3rd Joint Committee IJEPA yang dilaksanakan pada 

tanggal 29-30 Juli 2015 di Hotel Borobudur Jakarta disepakati 

sebagai berikut: 

a. Pembahasan dan finalisasi draft TOR General Review IJEPA 

b. Sidang Sub-komite yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak yaitu Trade in Goods, Rules of Origin, lnvestment, Trade in 

Services, Cooperation, dan Movement Natural Person. 

Dalam pertemuan the 3rd Joint Committee IJEPA tersebut, draf TOR 

GR akan diselesaikan sebelum sidang sub komite berjalan, 

sehingga Indonesia dapat mempersiapkan posisi yang jelas dan 

kuat dalam sektor jasa. Sektor otomotif secara khusus dimasukkan 

dalam agenda sub komite dimana pihak Jepang telah mengusulkan 

penetapan 11 (sebelas) pos tarif otomotif. Sebagai tindak lanjut 

untuk memanfaatkan kerangka IJEPA, diharapkan agar 

Kementerian/instansi terkait dapat menyampaikan usulan 

kegiatan capacity building pada sektor jasa serta permasalahan 

yang dihadapi dalam pemanfaatan komitmen Jepang di IJEPA, 

seperti hambatan bagi pengusaha untuk memasuki lingkungan 

pasar Jepang dan juga batasan yang diperlukan dalam futher 

liberalisation bagi Indonesia. 
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1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

 

1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

  

Pertemuan Menteri 

Perdagangan dengan Duta 

Besar Turki 

Telah dilakukan pertemuan antara Menteri Perdagangan dengan 

Duta Besar Turki untuk Indonesia, H.E. Zakeriya Akcam 

dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2014 yang bertujuan untuk 

mempererat kerja sama antara kedua negara di bidang 

perdagangan khususnya dalam upaya peningkatan ekspor 

Indonesia ke Turki. 

Dubes Turki menyatakan akan membantu peningkatan ekspor 

Indonesia ke Turki walaupun saat ini Indonesia mengalami surplus 

perdagangan dengan Turki. Tantangan yang dihadapi saat ini bagi 

Indonesia adalah telah ditandatanganinya FTA antara Turki dengan 

Malaysia. Kerja sama ini, dinilainya akan mengganggu ekspor 

lndonesia ke Turki. Sebagai contoh, produk sejenis dari Indonesia 

yang masuk ke Turki salah satunya adalah CPO. Sebelum dilakukan 

FTA, Malaysia dikenakan bea masuk untuk produk CPO sebesar 

31,2%  dimana akan turun menjadi 21,8%, atau mungkin lebih kecil 

lagi setelah FTA berjalan. Sedangkan Indonesia dikenakan bea 

masuk sebesar 23,9%, itupun dikarenakan mendapatkan GSP. 

Tentunya hal ini akan menurunkan daya saing produk Indonesia ke 

Turki dan akan menurunkan ekspor CPO Indonesia. Dubes Turki 

memberikan saran agar Indonesia sudah mulai melakukan 

penjajakan untuk melakukan PTA ataupun FTA dengan Turki, 

sehingga perdagangan antar kedua negara dapat ditingkatkan. 

Pada kesempatan tersebut, Dubes Turki juga mengundang 

Kementerian Perdagangan untuk dapat ikut serta dalam pameran 

di Turki yaitu lzmir International Fair, yang akan diselenggarakan 

pada tanggal 28 Agustus - 1 September 2015 di New Izmir 

lnternational Fair Gaziemir, lzmir, Turki. Pameran ini merupakan 

pameran tertua di Turki, dimana pada tahun ini merupakan ajang 

yang ke-84 kalinya. Pameran ini merupakan pameran multi produk 

dimana produk yang akan ditampilkan antara lain food products, 

technology and sub-industry, automotive sub-industry, furniture, 

decoration, household appliances, white goods, passenger cars, trade 

vehicles, bicycle, motorcycle, construction and building materials, 
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Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menerima kunjungan Duta Besar Turki, Zekeriya Akcam                                                    
yang berlangsung di Kantor Kemendag Jakarta. 

 
 

construction machinery, agricultural machinery, farming tools, HVAC 

and sub-industry, electric, electronics, computer, IT, 

telecommunication, general machinery, chemical and petrochemical 

products, hingga produk teknologi lainnya. Menanggapi undangan 

tersebut, Menteri Perdagangan menyambut baik serta akan 

melakukan kunjungan ke Turki pada saat pameran tersebut dan 

akan mengundang pelaku usaha Indonesia untuk turut serta pada 

pameran dengan menampilkan produk unggulan Indonesia seperti 

CPO, produk kayu, produk karet, dan beberapa produk potensial 

lainnya. Menyambut hal yang sama, Menteri Perdagangan juga 

mengundang para pengusaha Turki untuk datang pada ajang Trade 

Expo Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-25 

Oktober 2015 di Jakarta.  

 

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri 

Indonesia Investment 

Promotion Forum (Food and 

Beverage) 

Pada tanggal 1 Juli 2015 telah diselenggarakan Indonesia Business 

Forum di KJRI New York. Kegiatan tersebut mengambil tema 

“Indonesia’s Food and Beverage Industry: Market Outlook, 

Opportunities, Policy and Success Story“. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan oleh KJRI New York bekerjasama dengan Kementerian 

Perindustrian, BKPM, Kementerian Perdagangan dan Kemlu RI 

dengan tujuan untuk mempromosikan potensi investasi, khususnya 

di sektor makanan dan minuman, serta memberikan informasi 

terbaru terkait iklim investasi di Indonesia pada umumnya. 
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Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) perusahaan asal 

Amerika Serikat, 10 (sepuluh) perusahaan Indonesia yang 

berpartisipasi dalam Summer Fancy  Food  Show di New York pada 

tanggal 28 – 30 Juni 2015, pengusaha dan diaspora Indonesia yang 

bermukim di New York, serta  pimpinan  dan  staf  Bank  BRI dan 

Bank BNI di New York. Pada kegiatan ini juga ditampilkan produk 

makanan dan minuman olahan perusahaan-perusahaan yang 

ditujukan untuk memfasilitasi pengenalan produk. Promosi kuliner 

Indonesia seperti sate ayam, siomay, gado-gado dan berbagai 

jajanan pasar serta es kopi juga dilaksanakan setelah kegiatan 

berlangsung. 

Pada pidato pembukaan, Konjen RI New York, Bapak Ghafur A. 

Dharmaputra, menyampaikan agar forum ini dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi terkini 

serta prospek ekonomi di Indonesia. Pengusaha AS juga dapat 

mendengar secara langsung success story dari perusahaan AS yang 

telah lama berinvestasi di Indonesia. Forum ini juga diharapkan 

dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia yang ingin 

melakukan penetrasi dan meningkatkan ekspornya ke AS melalui 

tanya jawab dengan panelis dari perusahaan konsultan AS dan 

Ketua Asosiasi Perusahaan Makanan AS. Hadir dalam kegiatan 

tersebut Bapak Agus Thahajana W, mantan Dirjen Kerjasama 

Industri Internasional, Kemenperin (sekarang menjabat sebagai 

Komisaris PT. Inalum).  

Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa pertumbuhan 

sektor manufaktur di Indonesia antara lain didukung oleh industri 

makanan dan minuman. Pada tahun 2014 industri ini tumbuh 5,7%. 

Diprediksi pada tahun 2015 akan tumbuh 6,8% dan tahun 2020 

tumbuh sebesar 8,5%. Disampaikan pula bahwa investasi utama AS 

di Indonesia adalah sektor pertambangan. Sementara investasi AS 

di sektor makanan dan minuman tidak terlalu signifikan. Hal ini 

berbanding terbalik dengan fenomena bahwa terdapat permintaan 

yang tinggi untuk produk makanan dan minuman di Indonesia. 

Beberapa investor AS yang besar di bidang makanan dan minuman 

di Indonesia antara lain Coca Cola, Starbucks, dan Mars Inc. Untuk 

mendukung pembangunan sektor industri makanan dan minuman, 

pemerintah memberikan insentif dalam bentuk tax holiday, tax 
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allowance, serta penghapusan tarif untuk impor mesin dan bahan 

mentah beberapa industri khusus. 

Pada kesempatan berbeda, Kepala Indonesia Investment Promotion 

Center (IIPC) New York, Bapak Yos Harmen, Atase Perdagangan 

KBRI Washington D.C., dan President of American Indonesia 

Chamber of Commerce, Mr. Wayne Forest juga menyampaikan 

sejumlah hal, antara lain: 

a. Kepala IIPC, menyampaikan keuntungan investasi di 

Indonesia di sektor makanan dan minuman adalah biaya 

operasional (operating cost) yang rendah, 39% lebih rendah 

dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya. Disampaikan 

pula bahwa terdapat kebijakan yang mendukung investasi di 

Indonesia, yaitu kebijakan perizinan satu pintu (one stop 

service), sehingga dapat dicapai efisiensi waktu dalam proses 

perizinan dan penerapan sistem online. 

b. Atase Perdagangan KBRI Washington D.C., menyampaikan 

penghargaan kepada 10 (sepuluh) perusahaan makanan 

Indonesia yang berprestasi dalam Summer Fancy Food Show 

2015 dan hadir pada acara business forum. Pasar industri 

makanan dan minuman di AS masih sangat besar, tercatat 

ekspor Indonesia ke AS sebesar USD 1,2 miliar, sedangkan 

pasar yang tersedia sebesar USD 100 miliar. Ditekankan 

bahwa Atase Perdagangan memiliki peran selain membantu 

pengusaha Indonesia untuk mengikuti pameran, juga 

mendorong e-commerce dan pengurusan franchise, serta 

memberikan perhatian kepada pengusaha UKM untuk masuk 

ke pasar AS. 

c. President of American Indonesia Chamber of Commerce, 

Mr. Wayne Forest menyampaikan berbagai regulasi di 

Indonesia yang memberikan peluang dan tantangan bagi 

pengusaha AS untuk berinvestasi di Indonesia.  
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Summer Fancy Food Show 2014 diharapkan dapat lebih mendorong ekspor produk 

makanan dan minuman Indonesia ke AS 

 

Sesi kedua bertema Success Story and Partnership Opportunity 

disampaikan oleh 3 (tiga) panelis pengusaha AS, yaitu: 

a. Ketua Asosiasi Industri Makanan AS, Mr. Bob Bauer, 

menyampaikan berbagai regulasi di bidang perdagangan 

untuk sektor makanan dan minuman di AS. 

b. Direktur Kebijakan Publik Mars Inc, Mr. Mathias Berninger, 

menyampaikan berbagai kebijakan perusahaannya dalam 

pengembangan perkebunan kakao di Indonesia. Perusahaan 

Mars selalu berkomitmen untuk membantu petani 

melaksanakan pertanian berkelanjutan. 

c. Direktur Humas Coca Cola Company, Ms. Missy Owens, 

menyampaikan komitmen perusahaannya dalam 

pengembangan bisnis di Indonesia. Peningkatan investasi 

sebesar USD 500 juta akan dilaksanakan selama 4 (empat) 

tahun mendatang. Saat ini perusahaan telah menanamkan 

modal sebesar USD 1,2 miliar selama 88 tahun beroperasi di 

Indonesia. Coca Cola Company juga memiliki komitmen tinggi 

dalam hal Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 

pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  
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Pameran SIJE merupakan salah satu pameran tahunan Jewelry terbesar di Singapura yang diikuti oleh 204 exhibitor dari 26 
negara dan diperkirakan lebih dari 15.000 pengunjung akan menghadiri pameran ini. 

Singapore International 

Jewellery Expo 2015 

Singapore International Jewellery Expo (SIJE) 2015 merupakan 

pameran perhiasan yang diadakan di Marina Bay Sands Expo & 

Convention Centre Singapore, diikuti lebih dari 2014 exhibitor dari 

26 negara yang memamerkan perhiasan-perhiasan dari batu 

permata semi-precious hingga batu permata berlian dan juga 

perhiasan dari bahan-bahan unik lainnya. SIJE 2015 memasuki 

penyelenggaraan pameran yang ke-11 sejak pertama kali diadakan, 

dan pada tahun 2015 diperkirakan lebih dari 15.000 pengunjung 

menghadiri pameran ini.  

Pada pameran yang berlangsung pada tanggal 2 – 5 Juli 2015, Atase 

Perdagangan KBRI Singapore memfasilitasi 8 (delapan) perusahaan 

Indonesia, khususnya usaha kecil dan menengah untuk 

memamerkan produk perhiasan seperti perak, batu-batuan, kayu 

dan tanduk. Seluruh produk Indonesia yang dipamerkan mendapat 

respon yang positif dari pengunjung pameran. Adapun total 

penjualan langsung yang diperoleh oleh ke-8 pengusaha Indonesia 

selama 4 (empat) hari pameran tersebut mencapai SG$ 55.070 atau 

setara dengan US$ 40.465,42. Nilai penjualan retail ini belum 

termasuk beberapa kontrak dagang dari para pengunjung dari 

Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan negara Asia lainnya yang serius 

untuk melakukan pembelian jangka panjang dengan para ekshibitor 

Indonesia.  
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Beberapa pengunjung dari Singapura dan mancanegara mengunjungi ekshibitor Indonesia dan serius mengamati produk 
perhiasan Indonesia. 

 

 Salah satu perusahaan Indonesia yang di fasilitasi oleh Atase 

Perdagangan KBRI Singapore, Sarah Beekmans, berhasil menjual 

seluruh produk di pameran pada hari kedua pameran. Produknya 

sangat digemari para pengunjung pameran karena terbuat dari sisa 

tanduk yang didesain secara unik menjadi perhiasan kalung yang 

berbeda dari ekshibitor lainnya dan harga yang ditawarkan lebih 

murah dibandingkan produk serupa di luar negeri. Sementara itu, 

perusahaan perhiasan Indonesia lain, yaitu Yani Silver mendapat 

total penjualan tertinggi yaitu US 15.100. Menurut para pengunjung 

Yani Silver menampilkan desain perhiasan yang sesuai dengan  

selera  mereka  dan  harga  yang  terjangkau. 

 Berdasarkan masukan yang diterima dari 8 (delapan) perusahaan 

Indonesia, pameran SIJE 2015 ini sangat membantu dalam 

mempromosikan  produk Indonesia ke pasar internasional. Para 

peserta juga mengharapkan dapat diikutsertakan kembali dalam 

pameran perhiasan berikutnya agar lebih membuka akses pasar 

perhiasan Indonesia tidak hanya di Singapura tetapi di negara 

lainnya.  Singapura adalah tempat yang tepat untuk melakukan 

promosi bagi para pengusaha Indonesia mengingat Singapura  
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merupakan salah satu pusat perdagangan internasional dan standar 

serta kualitas yang diterapkan oleh Singapura cukup tinggi, 

sehingga dengan memasuki pasar Singapura akan lebih mudah 

untuk menjangkau pasar luar negeri lainnya. Lokasi yang tidak jauh 

dari Indonesia juga mempermudah para pengusaha untuk ikut 

berpartisipasi dalam pameran yang diadakan di Singapura.  

Pameran Beijing International 

Import Food Expo 2015  

KBRI Beijing melalui kantor Atase Perdagangan berpartisipasi pada 

pameran Beijing International Import Food Expo 2015 (BIIFE) pada 

tanggal 3-5 Juli 2015 di Beijing Exhibition Center. Pameran produk 

makanan dan minuman yang diselenggarakan oleh China Chamber 

of International Commerce dan Zhenwi Exhibition Group merupakan 

pameran internasional untuk produk makanan impor di Tiongkok. 

Pameran diikuti beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, 

Australia, Jepang, Thailand, Turki, Korea Selatan, dan Malaysia. Pada 

kesempatan pameran BIIFE kali ini, Atase Perdagangan 

memamerkan produk sarang burung walet Indonesia bekerjasama 

dengan Asosiasi Perdagangan dan Peternak Sarang Walet Indonesia 

(APPSWI). APPSWI melibatkan anggotanya untuk dapat ikut serta 

pada pameran ini, yakni PT. Adipurna Mranata Jaya, PT. Esta 

Indonesia dan PT. Surya Aviesta. Paviliun Indonesia menempati 

lokasi dengan ukuran 18 meter persegi.  

Selama pelaksanaan pameran, tercatat telah terjadi beberapa 

pertemuan antara peserta dengan buyer potensial dari Tiongkok. 

Para buyes potensial tersebut berasal dari beberapa perusahaan 

yang melihat potensi produk sarang walet Indonesia merupakan 

produk yang memiliki kualitas produk yang besar. Mereka sangat 

mengharapkan produk sarang walet Indonesia dapat lebih banyak 

masuk ke pasar Tiongkok. Selain itu terdapat juga buyer potensial 

yang melihat potensi penjualan melalui e-commerce. Perusahaan 

tersebut ingin menjual produk sarang walet Indonesia pada 

beberapa website penjualan terbesar di Tiongkok seperti 

alibaba.com, dan lainnya. Tercatat selama pameran potensi kontrak 

dagang dan retail adalah sebesar US$ 350 ribu atau Rp. 4,5 milyar.  

Berdasarkan pengamatan, peluang produk sarang walet Indonesia 

cukup besar. Sarang burung walet asal Indonesia sangat digemari 

dikarenakan produk ini sudah sejak lama telah dikenal oleh 
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masyarakat Tiongkok. Mereka telah mengenal khasiat dari 

mengkonsumsi sarang walet bagi kesehatan. Pengunjung pameran 

juga melihat keunggulan kualitas produk sarang walet Indonesia 

karena memiliki teknis peternakan sarang walet yang lebih baik. 

Disampaikan kepada pengunjung bahwa kualitas, produk sarang 

walet Indonesia memiliki kualitas yang berlimpah hingga 800 ton 

pertahun, sehingga pasokan akan produk berkualitas tetap terjamin.  

Persiapan Partisipasi pada 

CAEXPO 2015 

China-ASEAN Expo (CAEXPO) merupakan pameran tahunan 

bertaraf internasional yang diadakan bersamaan dengan Pertemuan 

Tingkat Tinggi Tiongkok - ASEAN yang ditujukan untuk peningkatan 

hubungan perdagangan, investasi, dan jasa. Pameran CAEXPO yang 

diselenggarakan sejak tahun 2004, merupakan hasil kesepakatan 

pada KTT Tiongkok - ASEAN ke-7, bulan Oktober 2003 di Bali dalam 

kerangka kerja perdagangan ekonomi China-ASEAN Free Trade 

Area (CAFTA) yang saling menguntungkan bagi 10 (sepuluh) negara 

ASEAN dan Tiongkok.  

Partisipasi Indonesia dalam pameran CAEXPO tahun ini adalah 

partisipasi untuk keduabelas kalinya dengan menempati lahan 

seluas 3.240 m2 (54m x 60m) yang dapat diisi kurang lebih 100 

stand. Kegiatan CAEXPO 2015 terdiri dari pameran, Forum TTl, 

paviliun City of Charm dan business matching. Selain itu pada saat 

yang bersamaan, Ditjen PEN juga mengkoordinir kegiatan House of 

lndonesia yang akan diadakan di Asean Plaza.  

Seleksi peserta dilakukan melalui proses kurasi yang dilaksanakan 

pada tanggal 9 Juni 2015 dengan tim kurator difasilitasi dari 

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor yaitu lbu Edith Ratna 

(DEKRANAS), Bapak Taruna K. Kusumayadi (APPMI), dan Bapak 

Eugenio Hendro (Desainer Produk). Total jumlah peserta pameran 

sebanyak 100 perusahaan dengan detail sebagai berikut: 

 Furniture & Home decor: 17 perusahaan 

 Art & Craft: 10 perusahaan 

 Fashion & Accesories: 23 perusahaan 

 Food & Beverage: 20 perusahaan 

 Consumer Goods: 11 perusahaan 

 Provinsi Riau: 19 perusahaan 
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Untuk kepesertaan, sejumlah instansi terkait juga berpartisipasi, di 

antaranya Dinas Perindag Kota Surakarta mengirimkan 3 (tiga) 

perusahaan binaannya, Kementerian KUKM sebanyak 10 (sepuluh) 

perusahaan, dan Dinasperindag Provinsi Riau juga akan 

menginformasikan daftar perusahaan binaannya sebanyak 19 

(sembilan belas) perusahaan. 

Terkait dengan desain paviliun, telah dipilih kontraktor, yakni PT. 

Samudra Dyan Praga, yang akan membangun paviliun dengan 

konsep rumah adat Riau selaku City of Charm. Namun demikian 

mengingat Pemerintah Provinsi Riau masih melakukan proses 

lelang konstruksi desain paviliun City of Charm maka desain 

paviliun komoditi akan disesuaikan dengan desain paviliun City of 

Charm terpilih. Sementara itu, untuk mendukung keberangkatan 

delegasi, telah terpilih official travel agent yaitu SDS Convex. 

Keberangkatan peserta pameran dengan pesawat charter 

direncanakan pada tanggal 15 September 2015. Adapun display 

produk akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 

mengingat tanggal 17 September 2015 arkan dilakukan peninjauan 

area pameran oleh pimpinan delegasi negara.  Sementara itu, 

official forwarder telah terpilih Kairos Best Kargo untuk membantu 

pengiriman barang pameran. Barang pameran akan diberangkatkan 

pada tanggal 18 Agustus 2015 dan diperkirakan tiba di venue 

tanggal 15 September 2015. 

 

World Expo Milano (WEM) 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Nus Nuzulia Ishak, secara resmi 

membuka area oculus Paviliun Indonesia pada World Expo Milano (WEM) 2015 di 

Milan, Italia, (7/5) waktu setempat 
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Koordinasi Persiapan Partisipasi Kementerian Perindustrian  

Pada tanggal 6 Juli 2015 pukul 10.00 WIB bertempat di ruang 

rapat Ditjen Ketahanan dan  Pengembangan  Akses Industri 

Internasional/Ditjen KPAII  (dahulu Ditjen KII) telah dilaksanakan 

rapat untuk mengoordinasikan persiapan partisipasi Kementerian 

Perindustrian pada World Expo Milano (WEM) 2015. Agenda rapat 

adalah membahas persiapan partisipasi Kementerian Perindustrian 

pada kegiatan World Expo Milano yang rencananya dilaksanakan 

pada tanggal 6 – 19 September 2015 dengan melibatkan unit-unit di 

Kemenperin. Rapat dipimpin oleh Kasubdit Kerjasama Industri 

Internasional Wilayah I dan Multilateral, Ditjen KPAII dan dihadiri 

oleh Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Ketua Koperasi 

Pelestarian Bidaya Nusantara (KPBN), Tim Artha Graha Network 

(AGN) dan perwakilan unit-unit terkait di Kemenperin.  

Pada kesempatannya, pimpinan rapat menyampaikan bahwa unit-

unit di Kementerian Perindustrian akan menyelenggarakan 

rangkaian kegiatan di WEM dari tanggal 6 – 19 September 2015. 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kemenperin antara 

lain: bisnis forum industri maritim, bisnis forum dan promosi 

investasi, serta bisnis forum industri hijau (di luar paviliun 

Indonesia), penayangan video wall, konten virtual reality (oculus), 

display produk (industri maritim, kopi, kakao, rumput laut, sawit), 

fashion show, teh, dan coklat. Sehubungan dengan rencana tersebut, 

pihak Kemenperin juga telah melakukan kunjungan pendahuluan ke 

paviliun Indonesia dan melakukan persiapan dengan 

memperhatikan kondisi paviliun pada bulan Mei, namun dengan 

adanya perubahan interior paviliun (fungsi ruang dan barang 

display) maka harus dilakukan penyesuaian rencana kegiatan. Pihak 

Kemenperin mengharapkan KPBN dapat memberikan fleksibilitas 

dalam hal penggunaan ruang di paviliun Indonesia pada saat 

kegiatan Kemenperin. Untuk kegiatan bisnis forum direncanakan 

akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 dan akan 

dihadiri oleh Menteri Perindustrian. Pada kegiatan tersebut juga 

akan dilaksanakan penandatanganan Technical Arrangement (TA) 

dengan pihak Italia di bidang tekstil. 

Menanggapi rencana tersebut, Ketua KPBN menyampaikan bahwa 
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saat ini telah terjadi perubahan-perubahan interior paviliun 

Indonesia, dimana ruang oculus berubah pemanfaatannya menjadi 

restoran dan area yang tadinya diperuntukkan untuk restoran 

menjadi ruang display dan area oculus yang baru. Selain itu juga 

terdapat perubahan barang-barang display. Untuk kegiatan forum 

bisnis masih dapat dilakukan di ruang restoran pada hari Senin – 

Kamis pukul 10.00 – 13.00 waktu setempat. Pihak KPBN 

menyatakan kesiapannya untuk mendukung kegiatan Kemenperin 

dan mengharapkan dapat disampaikan detail rencana kegiatan.  

Pada kesempatan tersebut disampaikan beberapa hal yang harus 

menjadi perhatian Kemenperin dalam mempersiapkan rangkaian 

kegiatan WEM, antara lain: 

a. Terkait dengan rencana kunjungan VIP Kemenperin agar dapat 

dikoordinasikan dengan Kepala ITPC Milan yang telah ditunjuk 

sebagai penanggung jawab protokoler di Milan. Hal ini perlu 

segera dilakukan agar VIP Kemenperin dapat memperoleh VIP 

treatment dari WEM; 

b. Proses pengurusan visa dan ID badge harus dilakukan lebih 

awal dengan persyaratan yang sudah lengkap. Untuk 

pengurusan ID badge data lengkap untuk dapat segera 

disampaikan kepada ITPC Milan; 

c. Terkait dengan kegiatan forum bisnis, yang perlu mendapat 

perhatian adalah kehadiran audiens yang sesuai. Untuk itu 

identifikasi undangan, penyampaian undangan berikut tiket 

masuk WEM harus dapat direncanakan dengan baik; 

d. Dengan adanya perubahan fungsi ruang maka untuk kegiatan-

kegiatan demo dapat dilakukan di amphitheatre. Kegiatan ini 

juga diharapkan dapat menarik minat pengunjung masuk ke 

paviliun Indonesia. Untuk kegiatan display produk dapat 

memanfaatkan booth yang saat ini tersisa 3 (tiga) booth; 

e. Untuk pertunjukan (performance) lainnya, kiranya dapat 

dikoordinasikan dengan tim KPBN dan AGN untuk menghindari 

terjadinya tumpang tindih dengan kegiatan yang saat ini sudah 

terjadwalkan. 

Unit-unit di Kemenperin secara umum menyampaikan bahwa saat 

ini telah dilakukan persiapan dan akan melakukan penyesuaian 

sebagaimana perubahan pada paviliun Indonesia. Sehubungan 
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Para pengunjung terlihat begitu antusias mencicipi pengalaman pertama mereka menggunakan media oculus. Karena 
teknologi ini belum dijual bebas dan menjadi salah satu atraksi yang tidak boleh dilewatkan oleh pengunjung saat 

mengunjungi WEM 2015. 
 

 

dengan penyesuaian tersebut, pihak Kemenperin mengharapkan 

pihak KPBN dapat menyampaikan layout terkini berikut dimensi 

ruangan serta fasilitas-fasilitas yang telah tersedia. Pihak 

AGNmenyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi rangkaian 

kegiatan yang akan dilaksanakan di paviliun Indonesia. AGN 

mengharapkan agar Kemenperin menyampaikan hal-hal teknis 

yang dibutuhkan pada saat kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan 

dapat berlangsung lancar.  

 Pertemuan dengan GAEKI dan SCOPI Dalam Rangka Persiapan 

Pelaksanaan Kegiatan Indonesia Coffe Week di Paviliun 

Indonesia 

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan Indonesia Coffee Week di 

Paviliun Indonesia – WEM 2015, telah melakukan pertemuan 

dengan perwakilan Gabungan Eksportir Kopi Indonesia ( GAEKI ) 

yaitu Ibu Atria Rai, Bapak Teddy Soemantri, Bapak Indi. S, serta Ibu 

Veronica dari Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), 

pada hari Selasa, 7 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00 WIB. Pertemuan 

dilaksanakan dalam rangka membahas hal-hal teknis rencana 

kegiatan Indonesia Coffee Week direncanakan dilaksanakan pada 

tanggal 28 September –2 Oktober 2015  di Paviliun Indonesia,  

World  Expo Milano 2015 serta hal – hal yang  menjadi  tanggung  

jawab  dari  masing-masing pihak. 
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Sebagai pembuka disampaikan bahwa pemilihan waktu tersebut 

dilakukan guna menjaring kehadiran stakeholder kopi dunia yang 

hadir pada International Coffee Organization (ICO) Council Meeting 

pada tanggal 28 – 30 September 2015, yang diikuti Global Coffee 

Forum pada tanggal 1 – 2 Oktober 2015, serta International Coffee 

Day pada tanggal 1 Oktober 2015. Indonesia Coffee Week 

direncanakan mengambil tema “The Magical Coffee of Exotic 

Indonesia Archipelago” dan akan menampilkan kopi terbaik dari 

lima sentra penghasil utama kopi di Indonesia yaitu: Sumatera, 

Jawa, Bali & Flores, Sulawesi, dan Papua. Pada kesempatan tersebut 

disampaikan pula bahwa saat ini interior paviliun Indonesia telah 

mengalami perubahan fungsi ruangan dan barang display 

dibandingkan pada saat pembukaan WEM. Kegiatan yang 

direncanakan dilaksanakan yaitu workshop & business matching, 

coffee cupping, dan coffee tasting dengan memanfaatkan area 

restoran, dan area terbuka (amphitheatre). Ibu Atria menyampaikan 

tanggapan bahwa kegiatan Indonesia Coffee Week selain untuk 

memeriahkan paviliun Indonesia juga kiranya dimanfaatkan secara 

maksimal untuk menjaring buyer potensial yang berujung pada 

transaksi. Untuk itu diusulkan agar melibatkan seluruh Atase 

Perdagangan dan ITPC di wilayah Eropa guna mengundang buyer 

kopi di wilayah akreditasinya hadir ke Paviliun Indonesia.   

Ibu Veronica dari SCOPI pada kesempatan tersebut menyampaikan 

beberapa hal, antara lain: 

a. Acara workshop akan dilaksanakan hari Senin – Kamis, tanggal 

28 September – 1 Oktober 2015 pukul 10.00 – 13.00 waktu 

setempat di ruang restoran Paviliun Indonesia. Kegiatan 

dilanjutkan dengan business matching yang dilakukan secara 

informal. Pembicara pada setiap sesi workshop masing-masing 

dari pelaku kopi nasional dan internasional yang akan 

dikoordinasikan oleh SCOPI. Setiap sesi workshop direncanakan 

dihadiri 20 – 25 audiens pelaku usaha kopi di Eropa. 

b. Kegiatan coffee cupping dengan audiens pelaku usaha kopi 

diharapkan dapat dilakukan di ruangan khusus yang sedapat 

mungkin tertutup. Dengan melihat kondisi interior terkini 

paviliun Indonesia maka opsi pertama untuk acara coffee 

cupping adalah restoran dan opsi kedua adalah tenda yang akan 
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1.4. Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor 

Pelayanan Customer Service 

Centre  

Pelayanan informasi yang diberikan oleh Customer Service Centre 

(CSC) terdiri dari permintaan hubungan dagang (trade inquiry), 

layanan pembeli luar negeri (business matching) dan konsultasi 

bisnis. Pelayanan permintaan hubungan dagang (trade inquiry) dan 

business matching mencakup layanan hubungan dagang yang 

diterima baik secara langsung maupun melalui Atase Perdagangan 

atau ITPC, kantor Kedutaan Besar negara asing dan permintaan dari 

pembeli secara individu serta layanan Konsultasi Bisnis kepada 

eksportir yang mengunjungi langsung CSC. Seluruh pelayanan 

tersebut telah dilakukan pada bulan Juli 2015, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan Juli 2015 sebanyak 71 (tujuh puluh satu)   

permintaan melalui CSC, diantaranya permintaan berdasarkan 

kunjungan langsung terdiri dari 6 (enam) permintaan dari 

dalam negeri, berdasarkan pengiriman email CSC maupun 

brafaks terdiri dari 65 (enam puluh lima) permintaan. Diantara 

brafaks tersebut, sebanyak  20 (dua puluh) permintaan berasal 

dibangun di samping kiri paviliun Indonesia. Coffee cupping 

direncanakan dilaksanakan pada hari Senin – Kamis, dimana 

terdapat 4 (empat) sesi dalam sehari dengan masing-masing 

sesi menggunakan 6 (enam) jenis kopi. Coffee tasting dengan 

menggunakan coffee urn (ketel) kepada pengunjung umum 

dapat dilakukan di amphitheatre. GAEKI & SCOPI akan 

menyediakan sekitar 2000 cup kopi per hari. 

c. Untuk memperoleh cita rasa kopi Indonesia untuk 

dipresentasikan kepada audiens, maka diharapkan dapat 

melibatkan barista profesional dari Indonesia. Barista sekaligus 

selebritis yang diusulkan antara lain: Rio Dewanto, Nino 

Fernandes, dan Chicco Jerico. 

d. Mesin espresso yang akan digunakan selama acara akan 

disediakan oleh sponsor yang dihubungi oleh SCOPI sedangkan 

untuk kebutuhan biji kopi akan disediakan oleh anggota GAEKI. 
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dari dalam negeri dan sebanyak 45 (empat puluh lima) 

permintaan berasal dari luar negeri. Adapun permintaan 

hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri 

tersebut berasal dari 19 (sembilan belas) negara, yaitu: 

Uzbekistan, New Caledonia, Italia, India, Republik Korea, RRT, 

Kanada, Chile, Kolombia, Mesir, Jerman, Jepang, Mozambique, 

Romania, Saudi Arabia,  Africa Selatan, Taiwan, Inggris, dan 

Amerika Serikat.  

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 mancanegara adalah agriculture product, wood 

product, building material, furniture, fishery, leather, machinery, 

electric & elektronic products, footwear, jewellery, packaging, 

paper & paper product, processed food and beverages, dan 

rubber product.  

Pengunjung CSC yang diterima dari dalam negeri berasal dari 

kalangan eksportir Indonesia yang membutuhkan informasi  

importir/buyer luar negeri dalam rangka mempromosikan 

produk dan juga melakukan konsultasi bisnis, di samping itu 

juga telah diberikan informasi mengenai cara menjadi anggota 

Membership Service di CSC.  

2. Pengunjung Customer Service Centre (CSC) 

Jumlah pengunjung CSC pada bulan Juli 2015 sebanyak 6 

(enam) pengunjung dari dalam dan luar negeri yang 

membutuhkan layanan berupa konsultasi bisnis dan 

pertemuan bisnis, dengan rincian  sebagai berikut: 

A. Layanan Konsultasi Bisnis   

Jumlah pengunjung CSC yang memerlukan informasi ekspor 

pada bulan Juli 2015 sebanyak 6 (enam) perusahaan. 

Pengunjung CSC membutuhkan informasi terkait dengan 

prosedur persyaratan untuk dapat berpartisipasi di ruang 

CSC Kementerian Perdagangan yang berasal dari Jakarta, 

serta informasi daftar importir maupun data statistik. Selain 
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pemintaaan informasi di atas, sebagian pengunjung juga 

ingin mengetahui informasi tentang Membership Services. 

B. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari - Juli 2015, perusahaan yang 

memanfaatkan ruang pamer (PTD) sebanyak 50 (lima 

puluh) perusahaan. Terkait dengan kelengkapan dokumen, 

sebagian peserta PTD yang men-display 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 men-display produk di ruang CSC 

Kementerian Perdagangan harus menyertakan salinan SPPT 

SNI atau sertifikat dari BPOM.  

Analisis Pengembangan Pasar 

Tujuan Ekspor di Dhaka 

Analisis pengembangan pasar untuk produk elektronik 

dilaksanakan pada tanggal 13 – 18 Juni 2015 di Dhaka, Bangladesh 

oleh staf Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. Kegiatan 

Analisis Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor di Dhaka, Bangladesh 

dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dan 

mendapatkan informasi yang akurat tentang produk, karakteristik 

negara tujuan ekspor/karakteristik pasar, kompetitor, dan regulasi 

yang berlaku di negara tujuan ekspor, sehingga dapat memberikan 

informasi pasar yang terkini kepada para pelaku usaha di tanah air 

dan juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan ekspor dan 

impor. 

Dengan produksi domestik yang terbatas, Bangladesh memenuhi 

90% dari kebutuhan dalam negerinya melalui instrumen impor. 

Selama beberapa tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia 

dengan Bangladesh selalu positif. Pada tahun 2014, surplus 

perdagangan Indonesia dengan Bangladesh merupakan yang 

terbesar ke 9 dengan nilai sebesar US$ 1,3 miliar. Disamping itu, 

Bangladesh merupakan negara dengan jumlah pengunjung Trade 

Expo Indonesia (TEI) terbesar ke-6 di tahun 2014, buyer 

Bangladesh membukukan total transaksi sebesar US$ 14,5 juta 
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(negara dengan transaksi terbesar ke 18). Indonesia merupakan 

eksportir terbesar ke-4 di Bangladesh. Sebesar 9,20% impor 

Bangladesh merupakan impor produk elektronik. Pemilihan produk 

elektronik untuk kegiatan Analisis Pengembangan Pasar Tujuan 

Ekspor di Bangladesh didasarkan pada rekomendasi dari konsultan 

serta hasil komunikasi dengan Pejabat Fungsi Ekonomi di KBRI 

Bangladesh. Selama lima periode terakhir (2010-2014), impor 

elektronik di Bangladesh meningkat dengan perkembangan rata-

rata 10,96% per tahun. Pasar elektronik di Bangladesh didominasi 

oleh RRT sementara Indonesia berada di peringkat ke 22 sebagai 

eksportir elektronik di Bangladesh. Selama periode 2010-2014 

ekspor elektronik Indonesia di pasar dunia mengalami penurunan 

rata-rata sebesar 2,17%. Ekspor produk tersebut dari Indonesia 

memungkinkan untuk ditingkatkan kembali karena kebutuhan 

domestik untuk produk tersebut di Bangladesh terus meningkat.  

Kegiatan Analisis Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor di Dhaka, 

Bangladesh dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi secara 

langsung dan mendapatkan informasi yang akurat tentang produk, 

karakteristik negara tujuan ekspor/karakteristik pasar, kompetitor, 

regulasi sehingga dapat memberikan informasi pasar yang terkini 

kepada para pelaku usaha di tanah air dan juga bermanfaat bagi 

pemangku kepentingan ekspor dan impor. 

Kegiatan diawali dengan pertemuan dengan Duta Besar Rl untuk 

Bangladesh, Bapak lwan Wiranata Atmaja, untuk mendapatkan 

gambaran singkat mengenai perdagangan Indonesia dengan 

Bangladesh serta memperoleh arahan untuk pelaksanaan kegiatan 

tersebut dalam kesempatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, 

Dubes RI untuk Bangladesh menyampaikan informasi dan masukan, 

antara lain: 

a. Indonesia harus jeli dalam melihat peluang untuk 

meningkatkan ekspornya salah satunya melalui pengamatan 

terhadap pesaing dari ASEAN. Negara-negara ASEAN lainnya 

seperti Malaysia dan Singapura melakukan kontak dagang 

yang sangat intensif dengan Bangladesh, hal ini didukung juga 

oleh ketersediaan penerbangan dari negara-negara tersebut 

dari dan ke Bangladesh. Akibatnya Indonesia kalah bersaing 
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dengan negara-negara tersebut. 

b. Peluang ekspor ke pasar Bangladesh sangat besar dengan  

jarak yang cukup dekat dengan pelabuhan langsung, tidak 

terjadi konflik politik seperti embargo, pertumbuhan ekonomi 

lebih tinggi dari Indonesia (selama lebih dari 10 tahun berada 

di atas kisaran 6%). Hal ini cukup disayangkan karena 

Indonesia dinilai masih kurang dapat memanfaatkannya.  

c. Jika memungkinkan Indonesia dapat berpartisipasi dalam 

pameran terpadu yang memamerkan berbagai produk-produk 

unggulan Indonesia di Bangladesh. Di Dhaka setiap tahunnya 

diselenggarakan pameran untuk semua produk yang 

berlangsung sepanjang bulan Januari bertempat di 

Bangabandhu International Conference Center (BlCC). Sejauh 

ini, lndonesia belum pernah berpartisipasi dalam pameran di 

Bangladesh, padahal negara-negara lain telah aktif 

berpartisipasi dalam pameran tahunan di Bangladesh 

Pada kegiatan tersebut, tim Ditjen PEN juga berkesempatan untuk 

mengunjungi Bangladesh Referigerator & Air Contitioning Merchant 

Association (BRAMA), Intraco Group, dan Transparent Holding Ltd. 

yang merupakan importir besar di Bangladesh. BRAMA 

beranggotakan importir elektronik di Bangladesh khususnya untuk 

produk penyejuk udara (AC) dan kulkas. Para importir telah 

berpartisipasi pada TEI 2014 dan berencana untuk kembali 

berpartisipasi dalam TEI 2015. Pada kesempatan tersebut, para 

importir menyampaikan bahwa pada kunjungannya ke TEI 2014, 

mereka tidak berhasil untuk melakukan impor langsung dari 

Indonesia karena sulitnya prosedur. Sejauh ini, impor terbesar 

mereka berasal dari RRT, hal ini didukung oleh murahnya harga 

yang ditawarkan oleh produsen asal RRT. Produk impor mereka 

sepenuhnya digunakan untuk konsumsi domestik karena tingginya 

permintaan untuk produk tersebut. Berdasarkan informasi dari 

para importir serta asosiasi, sejauh ini Bangladesh mengimpor 

produk lndonesia melalui Singapura karena eksportir di Indonesia 

tidak mau menerima LC dari importir Bangladesh, padahal, selama 

bertransaksi dengan Singapura importir Bangladesh tidak pernah 
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menemui permasalahan serupa.  

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan 

Bangladesh Chamber of Commerce, Indonesia-Bangladesh Chamber 

of Commerce, serta Honorary Consul of Indonesia in Chittagong. 

Dalam pertemuan tersebut ditekankan bahwa Indonesia harus lebih 

banyak berinteraksi untuk menjalin kerjasama dengan Bangladesh.  

Saat ini pasar Bangladesh didominasi oleh RRT, India, dan Malaysia. 

Meski demikian, produk Indonesia sangat populer di Bangladesh, 

hal ini ditunjang juga oleh kualitas produk yang sangat bagus. 

Menurut perwakilan Bangladesh Chamber of Commerce, Indonesia 

memiliki produk yang serupa dengan Malaysia sehingga Indonesia 

perlu untuk lebih mempromosikan dan mendorong ekspornya ke 

Bangladesh. Mereka berharap dalam kunjungannya nanti ke TEI 

2015, para pengusaha Bangladesh dapat difasilitasi untuk 

melakukan business to business meeting dengan KADIN dan 

pengusaha lndonesia. Selain itu, diharapkan business to business 

meeting tidak dilakukan di arena TEI tetapi dapat dilaksanakan di 

Kantor Kementerian Perdagangan. Mereka menilai situasi di arena 

TEI yang kurang kondusif untuk melakukan negosiasi. Dengan 

demikian diharapkan suasana yang lebih kondusif akan lebih 

mendukung terjalinnya MoU antara kedua pihak.  

Kegiatan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan Bapak Sugeng Dwi 

Cahyo Riyadi, Direktur dari INDO JSA Match Industries Ltd yang 

telah melakukan joint venture untuk produksi korek api di 

Bangladesh selama 9 (sembilan) tahun. Dalam kesempatan 

tersebut, Bapak Sugeng menyampaikan bahwa produk Indonesia 

banyak diminati oleh penduduk Bangladesh, namun dalam menjalin 

kerjasama dengan pengusaha di Bangladesh harus 

mempertimbangkan dengan cermat background dan historical 

business dari tiap pengusaha. Transaksi sebaiknya dilakukan 

dengan sepengetahuan KBRI dan pembayaran dilakukan sebelum 

pengiriman barang untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan. Sistem peradilan di Bangladesh masih kurang bagus, 

sehingga jika terjadi fraud, membutuhkan waktu lama untuk 

penyelesaiannya.  

Produk elektronik Indonesia dapat ditemukan di beberapa toko di 
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Dhaka. Berdasarkan hasil kunjungan ke importir, asosiasi dan 

KADIN di Bangladesh, permintaan Bangladesh untuk produk 

Indonesia cukup tinggi, namun terdapat beberapa hambatan yang 

menyebabkan Bangladesh tidak dapat melakukan impor langsung 

dari Indonesia. Hambatan tersebut di antaranya pengusaha 

Indonesia yang tidak dapat menerima LC dari Bangladesh. 

Akibatnya proses impor harus melalui Singapura sehingga 

menyebabkan harga produk Indonesia lebih tinggi. Selain itu, 

Bangladesh menerapkan pajak impor yang sangat tinggi, lebih dari 

70%. Hal ini menyebabkan barang impor berharga lebih mahal. 

Importir, asosiasi dan KADIN dalam pertemuan tersebut 

menekankan bahwa untuk menekan harga, akan lebih baik untuk 

membangun pabrik di Bangladesh dengan mekanisme joint venture. 

 

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor 

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan 

Selama bulan Juli 2015, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 

Indonesia (BBPPEI) menyelenggarakan 1 (satu) angkatan pelatihan 

yang diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta, yaitu Pelatihan 

“Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor” (Jakarta, 27 Juli s.d. 18 

September 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 20 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) 

orang. Total jumlah pelatihan yang telah terlaksana sejak awal Januari 

2015 hingga akhir Juli 2015 adalah 63 (enam puluh tiga) angkatan 
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dengan total jumlah peserta 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh 

delapan) orang. Dengan demikian realisasi jumlah angkatan diklat 

ekspor tahun 2015 telah mencapai 52,50% dengan realisasi jumlah 

peserta diklat mencapai 43,21%. 

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

Selama bulan Juli 2015 BBPPEI telah melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pada tanggal 2 Juli 2015 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat pembahasan standarisasi makalah untuk materi “Latihan 

Pengisian Dokumen Ekspor dan Impor”. 

b. Pada tanggal 7 Juli 2015 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat presentasi calon fasilitator baru atas nama Sdr. Badia Raja 

H. Siregar dan Sdri. Tusti Isriani yang membawakan materi 

“Prosedur dan Dokumen Ekspor” serta “Latihan Pengisian 

Dokumen Impor”. Dari hasil evaluasi diputuskan bahwa kedua 

calon fasilitator tersebut memenuhi persyaratan untuk 

membawakan kedua materi tersebut dalam pelatihan-pelatihan 

yang diselenggarakan oleh BBPPEI. 

c. Pada tanggal 8 Juli 2015 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat guna membahas penyusunan kurikulum dan silabus terkait 

seluk-beluk Letter of Credit (L/C) dengan menghadirkan Sdr. 

Haryadi Sarpini sebagai narasumber. 

d. Pada tanggal 9 Juli 2015 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI 

menghadiri pertemuan dengan perwakilan Universitas Bina 

Nusantara Jakarta guna membahas kurikulum dan silabus untuk 

pelatihan Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor. 

 

Kegiatan Lain a. Pada tanggal 10 Juli 2015 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI 

menghadiri rapat terkait penyusunan anggaran untuk Tahun 

Anggaran 2016 yang diselenggarakan di kantor pusat 

Kementerian Perdagangan RI. 

b. Pada tanggal 23 Juli 2015 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat evaluasi guna melakukan evaluasi terhadap pelatihan-

pelatihan ekspor yang telah diselenggarakan oleh BBPPEI, baik di 

pusat maupun di daerah. 
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c. Pada tanggal 30 Juli 2015 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI 

menghadiri Trade Fair Participation Workshop for Business 

Support Organization yang diselenggarakan oleh Ditjen. PEN dan 

menghadirkan pembicara dari CBI Belanda.  

d. Pada tanggal 30 Juli 2015 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI 

menghadiri pertemuan dengan Tim Penilai Wilayah Tertib 

Administrasi (WTA) guna membahas proses penilaian WTA di 

lingkungan BBPPEI. 

e. Pada tanggal 31 Juli 2015 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI 

menghadiri rapat penyusunan draft Permendag tentang 

pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka peningkatan 

ekspor yang diselenggarakan di kantor pusat Kementerian 

Perdagangan RI. 

f. Hingga akhir bulan Juli 2015, progress pekerjaan pembangunan 

Jakarta Regional Design Center (JRDC) telah mencapai 40,25%. 

Pemasangan partisi server cafe dan plafond akustik telah selesai 

dikerjakan, sementara pekerjaan-pekerjaan di bagian lainnya 

masih dalam proses penyelesaian. 

g. Pemenang tender pembangunan facade baru Gedung BBPPEI 

telah ditetapkan, yaitu PT. Gemilang Sukses Abadi Selaras. 

Penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 10 Agustus 

2015. Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 dan 

dijadwalkan untuk selesai pada bulan Oktober 2015. 
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Persiapan Pelaksanaan TTI 

Forum pada 

Penyelenggaraan TEI ke-30 

Tahun 2015 

Diperoleh informasi awal dari Atdag Kopenhagen bahwa Ratu 

Margrethe II Denmark akan melakukan kunjungan ke Indonesia 

pada tanggal 21 – 23 Oktober 2015 dan akan melakukan pertemuan 

dengan Bapak Presiden RI. Pada kunjungan kali ini, Ratu Denmark 

akan didampingi delegasi bisnis. Diinformasikan pula bahwa 

terdapat 3 (tiga) institusi yang mengkoordinir delegasi bisnis 

tersebut, yaitu The Confederation of Danish Industry (DI), Danish 

Maritime Authority (DMA), dan Danish Exporter Association. 

Informasi detail mengenai anggota delegasi bisnis yang akan 

mendampingi Ratu Denmark akan diperoleh setelah pemilu 

berlangsung pada tanggal 18 Juni 2015 dan terbentuknya 

pemerintahan baru. Kunjungan Ratu Denmark dan delegasi bisnis 

yang bertepatan dengan pelaksanaan TEI 2015, diharapkan dapat 

dimanfaatkan dengan mengagendakan kunjungan delegasi Denmark 

ke TEI 2015. 

Pertemuan Menteri 

Perdagangan dengan Duta 

Besar Turki 

Pada kesempatan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Duta 

Besar Turki untuk Indonesia menyampaikan undangan kepada 

Bapak Mendag untuk berkunjung ke Turki dan menghadiri pameran 

tahunan di Izmir.   

World Expo Milano (WEM) 

2015 

Sehubungan dengan penyelenggaraan Indonesia Coffee Week di 

Paviliun Indonesia pada WEM 2015, telah dilakukan koordinasi 

dengan GAEKI dan SCOPI. Beberapa hal yang diharapkan dapat 

difasilitasi oleh Kemendag dalam rangka penyelenggaraan Indonesia 

Coffee Week, antara lain: penyediaan tenaga pendukung (runner), ID 

badge untuk panitia, tiket untuk undangan peserta workshop, 

makan siang (undangan & panitia), makan malam (panitia), 

projector untuk workshop, suplai listrik (minimal 20.000 watt), 

ketersediaan air, transportasi lokal, dan rekomendasi  akomodasi  

untuk  panitia.  
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2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Persiapan Pelaksanaan TTI 

Forum pada 

Penyelenggaraan TEI ke-30 

Tahun 2015 

Ditjen PEN dapat memanfaatkan kunjungan kenegaraan Ratu 

Margrethe II Denmark dan delegasinya ke Indonesia untuk 

berkunjung pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2015. 

Persiapan terkait hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan 

Kedutaan Besar RI di Kopenhagen.  

Pertemuan Menteri 

Perdagangan dengan Duta 

Besar Turki 

Menteri Perdagangan menyambut baik serta akan melakukan 

kunjungan ke Turki pada saat pameran tersebut. Selain itu beliau 

juga menyatakan akan mengundang pelaku usaha Indonesia untuk 

turut serta pada pameran dimaksud dengan menampilkan produk 

unggulan Indonesia seperti CPO, produk kayu, produk karet, dan 

beberapa produk potensial lainnya. 

Saat ini juga telah dilakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara 

pameran Izmir Expo 2015 untuk teknis keikutsertaan. Selain itu juga 

telah dilakukan pertemuan dengan mengundang pelaku usaha untuk 

menyampaikan rencana partisipasi Ditjen PEN pada pameran Izmir 

Expo, sekaligus mengajak para pelaku usaha tersebut untuk ikut 

serta.  

World Expo Milano (WEM) 

2015 

Menanggapi permintaan dukungan penyelenggaraan Indonesia 

Coffee Week dari GAEKI dan SCOPI, disampaikan bahwa Kemendag 

akan memfasilitasi antara lain tiket untuk undangan workshop, 

konsumsi kegiatan, pengurusan ID badge, dukungan penjaringan 

undangan di Italia, transportasi lokal, serta publikasi kegiatan 

melalui iklan di metro station. Pada kesempatan tersebut 

disampaikan pula agar pihak GAEKI dan SCOPI dapat secara aktif 

menggunakan media sosial untuk mempromosikan event ini. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

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

berupa Partisipasi DJPEN pada Gelar Batik Nusantara 2015, Persiapan Festival Europalia 2017-2018, 

Pelatihan Trade Negotiation Skills dari WTO TPSA Project Kanada, Persiapan Pelaksanaan TTI Forum 

pada Penyelenggaraan TEI ke-30 Tahun 2015, The 3rd Joint Committee Meeting terkait General Review 

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Sub Committee Trade in Services (TIS), 

Pertemuan Menteri Perdagangan dengan Duta Besar Turki, Persiapan CAEXPO 2015, Singapore 

International Jewellery Expo 2015, Pameran Beijing International Import Food Expo 2015, Persiapan 

Partisipasi Kementerian Perindustrian pada Kegiatan World Expo Milano, Pertemuan dengan GAEKI 

dan SCOPI Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Indonesia Coffe Week di Paviliun 

Indonesia – World Expo Milano 2015, Analisis Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor di Dhaka, 

pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan penerimaan kunjungan buyer melalui CSC, serta 

peningkatan SDM melalui beberapa program diklat ekspor. 

Dengan demikian, sepanjang bulan Juli 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 Juli 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. 

 


