
 
 
        Ditjen PEN                                                                                           Laporan Bulanan Periode Mei 2015                 

1 

1 

BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

Launching Sail Tomini dan 

Festival Boalemo 2015 

Sail Tomini 2015 merupakan event atau media promosi tahunan 

berskala internasional yang merupakan upaya mengaktualisasi 

nilai potensi ekonomi dan pembangunan, mewujudkan 

kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan serta mempromosikan 

lokasi wisata bahari. Sementara itu, sebagai rangkaian kegiatan 

Sail Tomini juga diselenggarakan festival budaya setempat, yakni 

Festival Boalemo. Festival budaya ini adalah event yang selalu 

dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Sail di Indonesia yang 

telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, seperti Festival 

Derawan adalah kegiatan Festival Budaya yang mengikuti Sail 

Komodo pada tahun 2013 dan Festival Sentani yang mengikuti 

kegiatan Sail Raja Ampat pada tahun 2014. Acara puncak Festival 

Boalemo akan diadakan pada 10 September 2015 di Boalemo, 

Gorontalo. akan di hadiri oleh Wakil Presiden Rl, sedangkan acara 

puncak Sail Tomini 2015 akan diadakan pada 19 September 2015 

di Kawasan Pantai Kayu Bura, Desa Pelawa Baru, Kec. Parigi 

Tengah, Kab. Parigi Mautong, Sulsel, dan direncanakan akan 

dihadiri oleh Presiden RI. 

Launching kegiatan Sail Tomini dan Festival Boalemo 

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 bertempat di 

Epiwalk – Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta. Kegiatan ini 

dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator Politik, 

Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Kepala Polisi Republik 

Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perindustrian, 

serta tuan rumah yaitu Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur 

Gorontalo, serta para Bupati dan Walikota, dan para Duta Besar 

negara sahabat. 
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Launching Sail Tomini & Festival Boalemo 

 
 
 Pada kegiatan launching, Gubernur Sulawesi Tengah selaku tuan 

rumah penyelenggaraan Sail Tomini menyampaikan bahwa 

kegiatan Sail Tomini dan Festival Boalemo merupakan salah satu 

upaya untuk mengeksplorasi potensi laut, khususnya Teluk 

Tomini yang berada di garis khatulistiwa, jantung segitiga dunia 

dengan banyak keunikan dan keanekaragaman hayati serta diapit 

alur Laut Kepulauan Indonesia. Lebih jauh, penyelenggaraan Sail 

Tomini dan Festival Boalemo diharapkan akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat nelayan yang ada di 

16 Kabupaten dan 3 provinsi di seputaran Teluk Tomini. 

Gubernur Gorontalo selaku tuan rumah Festival Boalemo dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Prov. Gorontalo dan 

Sulawesi Tengah tengah fokus membangun infrakstruktur yang 

mendukung perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Untuk itu 

melalui penyelenggaraan Sail Tomini dan Festival Boalemo 

diharapkan dapat menarik perhatian investor untuk melakukan 
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investasi khususnya yang terkait dengan infrastruktur. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, menyampaikan bahwa kegiatan 

Sail Tomini dan Festival Boalemo merupakan ajang untuk 

mempromosikan potensi wilayah teluk Tomini dan sekitarnya, 

dimana hal ini merupakan salah satu perwujudan dari program 

Presiden Rl untuk menjadikan lndonesia sebagai poros maritim 

dunia. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan laut secara 

berkelanjutan dengan memprioritaskan perlindungan hayati laut 

khususnya teluk Tomini. 

Menko PMK, dalam sambutannya menegaskan bahwa hal yang 

perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Sail Tomini dan 

Festival Boalemo adalah kegiatan ini harus benar-benar memiliki 

manfaat yang besar bagi masyarakat terutama untuk 

meningkatkan ekonomi kerakyatan. Untuk itu seluruh rangkaian 

kegiatan harus benar-benar dilaksanakan secara efektif yang 

berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, 

pelaksanaan Sail tahun ini dapat dijadikan sebagai model baru 

bagi pelaksanaan sail-sail selanjutnya, dimana pemanfaatan 

anggaran negara dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. 

Kegiatan Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 secara resmi 

diluncurkan oleh Menko PMK beserta para Menteri, Kapolri, serta 

Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Gorontalo yang ditandai 

oleh pemukulan alat musik tradisional Gimba dan Polopalo. Pada 

kesempatan ini, juga dilakukan launching website resmi Sail 

Tomini dan Festival Boalemo, www.sailtomini2015.com. Dalam 

kegiatan launching tersebut, Menko PMK mengharapkan agar 

Kementerian terkait dapat berpartisipasi dan mendukung untuk 

menyukseskan kegiatan Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015. 

Terkait dengan partisipasi Kemendag pada Festival Boalemo, 

maka disampaikan kembali rencananya Direktorat Pengembangan 

Produk Ekspor akan berpartisipasi pada kegiatan Pameran 

Festival Boalemo. 

 

Seminar dan Diskusi Hak 

Kekayaan Intelektual 

Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) bekerjasama dengan 

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tanggal 6 Mei 2015 
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menyelenggarakan seminar dan diskusi dengan tema Upaya 

Perlindungan dan Peningkatan Pendapatan HKI pada Industri Film 

Nasional. Seminar menghadirkan narasumber mancanegara, 

pelaku film nasional, dan kementerian/lembaga terkait. 

Perlindungan dan pengawasan HKI pada industri film nasional 

dirasakan penting karena tingginya pembajakan yang terjadi pada 

film nasional dan internasional baik pada media cakram dan 

internet. Dengan adanya pembajakan melalui hardcopy maupun 

internet merugikan hak ekonomi pemilik hak dan pemerintah.  

Seminar dibuka oleh Wakil Presiden, Drs. H. Muhammad Jusuf 

Kalla, yang menghimbau pelaku industri film nasional untuk 

membuat film yang bermutu dengan mengandung dua prinsip, 

yakni tuntunan dan tontonan yang baik. Selain itu disampaikan 

bahwa film yang baik membutuhkan banyak biaya, sehingga jika 

pembajakan film terus terjadi maka tak akan ada film nasional 

yang baik. Setelah pembukaan, seminar sesi pertama 

menghadirkan praktisi dan pelaku industri film di Inggris (Neil 

Gane-Motion Picture Association), Taiwan (Ang Kwee Tiang 

lnternational Federation of the Phonographic Industry), Korea 

Selatan (Choi In Guk - KOFIC). Pada kesempatan tersebut ketiga 

narasumber menyampaikan praktik-praktik yang dilakukan di 

Inggris, Eropa, Taiwan dan Korea Selatan untuk memproteksi 

kekayaan intelektualnya melalui upaya hukum dan pencegahan 

seperti edukasi publik, pemberian pinalti, serta pemblokiran 

website. Para panelis tersebut menyatakan bahwa pembajakan 

saat ini telah dilakukan karena permintaan film dan musik yang 

tinggi walaupun produksi CD/DVD telah jauh berkurang. 

Pembajakan lebih banyak dilakukan melalui digital sehingga 

diperlukan regulasi dan tindakan pemerintah yang tegas seperti 

pemblokiran situs-situs yang menawarkan karya ilegal. Sesi kedua 

seminar mengangkat tema upaya pemerintah melindungi HKI 

perfilman Indonesia dengan menghadirkan Menteri Komunikasi 

dan lnformatika, Kepala BEKRAF, serta Dirjen Hak Kekayaan 

Intelektual Kemenkum HAM. Menkominfo memaparkan bahwa 

dikarenakan luasnya bidang informasi yang harus ditangani oleh 

instansinya, maka telah dibentuk 4 (empat) panel beranggotakan 

pemerintah, tokoh masyarakat, dan pakar untuk memberikan 
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masukan dan rekomendasi kepada Kominfo, salah satunya adalah 

panel HKI. Tidak hanya itu, kementerian menyediakan layanan 

aduan konten (www.kominfo.go.id) sehingga situs ilegal dapat 

ditindak (blokir). Kepala BEKRAF pada paparannya 

menyampaikan bahwa saat ini merupakan badan baru dan akan 

fokus melakukan beberapa program untuk meningkatkan   

kekayaan intelektual pelaku kreatif Indonesia seperti intellectual 

property (IP) financing, capacity building, collective management, 

dan IP clinic.   

Adapun Dirjen HKI KemenkumHAM menyampaikan bahwa 

pemerintah melindungi HKI pelaku kreatif, sebagai contoh pemilik 

hak film diberikan perlindungan selama 50 tahun sedangkan 

pencipta lagu dilindungi seumur hidup +70 tahun setelah 

meninggal. Ditjen HKI juga menyediakan layanan pengaduan 

online melalui situs serta pembentukan lembaga manajemen 

kolektif untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk 

pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. 

Penyelenggaraan Seminar dan Diskusi Hak Kekayaan Intelektual 

(HKl) dalam Industri Film Nasional dengan menghadirkan 

narasumber mancanegara sangat bermanfaat untuk sharing 

diantara pemangku kepentingan, peningkatan ekspor produk film, 

dan pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Selanjutnya kami berpendapat bahwa sinergi BEKRAF dengan 

APROFI berjalan dengan baik dan seyogyanya dapat diteruskan 

untuk memajukan subsektor film. 

 

Courtesy Call  Menteri 

Perdagangan dengan 

Presiden Japinda (Liga 

Persahabatan Indonesia-

Jepang) 

Courtesy call antara Menteri Perdagangan dengan Mr. Yasuo 

Fukuda (Mantan PM Jepang dan Ketua Liga Persahabatan 

Indonesia-Jepang/Japinda) beserta anggota dan sejumlah 

pimpinan perusahaan Jepang, diadakan pada tanggal 27 Mei 2017 

di Ruang Auditorium Kemendag. Courtesy Call dibuka oleh Bapak 

Mendag, yang didampingi antara lain oleh Staf Ahli Khusus 

Mendag, Dirjen Daglu, Sesditjen KPl, Sesditjen PEN, Direktur P2E, 

dan jajaran pengurus KADIN. Mengawali sambutannya, Mendag 

menyampaikan beberapa hal penting terkait hubungan 

perdagangan antara Indonesia dan Jepang, yaitu: 
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 Pertemuan merupakan tindak lanjut dari pertemuan Indonesia 

– Japan Economic Partnership Agreement (EPA) pada tanggal 

23 Maret 2015, yang dihadiri oleh masing-masing kepala 

negara dan berkomitmen untuk merealisasikan prinsip saling 

menguntungkan dan saling berkeseimbangan. 

 Tujuan utama dari pertemuan antar kepala negara tersebut 

untuk merealisasikan komitmen Jepang dalam menjadikan 

Indonesia sebagai basis produksi otomotif, dan sebagai “hub” 

untuk ekspor ke pasar kawasan regional dan pasar dunia. 

 Melalui courtesy call yang diadakan pada tanggal 27 - 28 Mei 

2015 ini, diharapkan pihak Jepang dapat segera menghapus 

atau menurunkan tarif bea masuk untuk produk pertanian, 

perikanan, kehutanan dan industri asal Indonesia agar produk-

produk tersebut dapat bersaing di Jepang. 

 Sepanjang tahun 2014, Jepang adalah negara tujuan ekspor 

terbesar ke-3 bagi komoditi Indonesia. Di sisi lain, Jepang juga 

merupakan importir terbesar ke-2 bagi Indonesia. Dalam hal 

investasi, Jepang menjadi investor terbesar ke-2 di lndonesia 

dengan total nilai mencapai US$ 668 juta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menteri Perdagangan didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Mahendra, Direktur Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri, Sekretrais Ditjen PEN, Staf Khusus Mendag serta perwakilan KADIN. Sedangkan delegasi 

JAPINDA terdiri dari para pengusaha dari berbagai sektor 

 
 Mr. Yasuo Fukuda,  sebagai  ketua  delegasi Jepang, 

menyampaikan beberapa hal, yaitu: 

 Ucapan selamat kepada Bapak Rachmat Gobel atas 

pelantikannya sebagai Menteri Perdagangan Rl, yang 

selama ini telah mendukung dan sangat berperan dalam 

kegiatan Japinda. 
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 Pihak Jepang juga turut mendukung dalam perwujudan 

misi persahabatan Indonesia - Jepang, dan berkomitmen 

akan terus membangun proyek infrastruktur di Indonesia. 

 

1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

Courtesy Call Dirjen PEN 

dengan Delegasi Women In 

Global Business Indonesia 

(WIGB Indonesia) 

Courtesy Call Delegasi Women  Global Business lndonesia (WIGB 

lndonesia) kepada Dirjen PEN dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 

2015 bertempat di Ruang Rapat lantai 4 Gedung Utama, Kemendag. 

Yang menjadi topik pembicaraan utama pada pertemuan terebut 

adalah Program Women ln Global Business lndonesia (WIGB 

Indonesia) yang diresmikan pada tanggal 31 Maret 2015 

bertempat di Mezzanine Ballroom, Hotel Aryaduta, Jakarta, sebagai 

program pertama di luar Australia. Program ini merupakan 

program inisiatif Pemerintah Australia untuk mendukung bisnis 

yang dimiliki dan dioperasikan oleh wanita agar berkembang 

dengan lebih baik dan bukan program bantuan, hibah dan 

pinjaman. Guna pelaksanaan program WIGB Indonesia, Austrade 

bekerja sama dengan Bank Commonwealth dan ANZ. Adapun 

tujuan program adalah untuk meningkatkan pengusaha wanita 

agar dapat lebih berkiprah dalam perdagangan internasional dan 

selanjutnya memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik dan 

menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, program 

WIGB Indonesia juga menawarkan kepada pengusaha lndonesia 

untuk dapat membangun komunikasi dan kemitraan antara 

pengusaha wanita Australia dan lndonesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Nus Nuzulia Ishak didampingi Direktur Kerja Sama Pengembangan 
Ekspor Dody Edward melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Women in Global Business Indonesia (WIGB Indonesia) 

Matthew Durban di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta 
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 Perwakilan WIGB Indonesia dipimpin oleh Dr. Matthew Durban, 

selaku Komisaris Perdagangan dan Investasi, Austrade dan 

didampingi lbu Aswanny Sudhiani Manager Edukasi, Austrade. 

Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan arah kelanjutan 

program WIGB Indonesia dan kemungkinan kerja sama yang dapat 

dikembangkan bersama. Mr. Matthew Durban menyampaikan 

Pemerintah Australia menyadari perlunya keikutsertaan wanita 

Australia untuk memulai bisnis dan melakukan hubungan bisnis 

secara internasional. Oleh sebab itu sejak tahun 2012, progam 

WIGB telah dimulai di Australia melalui pelatihan kepada para 

pengusaha wanita Australia. WIGB Indonesia akan 

menyelenggarakan capacity building membangun networking dan 

menyediakan technical assistance sebagai salah satu bagian 

bimbingan untuk pelaku usaha wanita yang telah siap ekspor atau 

menjalankan bisnisnya.  

Sehubungan dengan rencana tersebut, WIGB Indonesia 

mengusulkan untuk mengajak pelaku usaha Indonesia dan 

Australia bersama-sama berbagi keahlian dan pengetahuan. Sektor 

swasta meliputi perbankan, tenaga ahli hukum, penyedia kargo 

dan pabean untuk memberikan konsultasi best on practice, 

sedangkan peran pemerintahan untuk memfasilitasi akses pasar 

dan mencari peluang pasar. Melalui program WIGB Indonesia 

diharapkan dapat meningkatkan perdagangan antara kedua 

negara. Austrade mengusulkan akan menyelenggarakan 2 (dua) 

kegiatan workshop antara tahun 2015 dan 2016 dengan anggaran 

dari Austrade. Anggaran tersebut meliputi sewa tempat, bahan 

materi, publikasi, honor pembicara dan tenaga ahli. Ditjen PEN 

diharapkan dapat memberikan dukungan dengan menghimpun 

pengusaha wanita Indonesia sebagai peserta workshop dan 

menyediakan narasumber di bidang kebijakan dan prosedur 

ekspor Indonesia. Adapun segmen pengusaha wanita yang ingin 

disasar oleh WIGB Indonesia adalah berusia di atas 18 tahun, 

pemilik/pemimpin perusahaan yang dapat dipercaya, dan sudah 

menjalankan usaha lebih dari 3 tahun. 

Ditjen PEN berharap agar kerja sama yang diadakan dapat 

dilakukan dalam bentuk “coaching program", sebagaimana yang 
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telah dilakukan oleh SIPPO, JICA, CBI atau TPSA. Peserta yang 

mengikuti program adalah alumni Pusat Pelatihan Ekspor 

Indonesia karena para alumni tersebut pernah mengikuti pelatihan 

ekspor dan memahami proses dan prosedur ekspor serta peserta 

tersebut sudah siap untuk ekspor. Ditjen PEN juga mengundang 

pihak Austrade untuk hadir pada Trade Expo Indonesia 2015 dan 

mendukung kegiatan tersebut dengan mengundang pelaku usaha 

Indonesia untuk melakukan business matching dan mengirim-

tenaga ahli dari Australia untuk memberikan pelatihan. Prioritas 

produk yang diminati para pelaku usaha wanita adalah perhiasan, 

kerajinan tangan, desain interior dan fashion. Pengembangan 

ekspor antara Indonesia dan Australia dapat dikembangkan di 

produk-produk tersebut. 

 
1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia 

 

1.3.1. Kegiatan Dalam  Negeri 

 

Kick Off Workshop Nation 

Branding Kerjasama Ditjen 

PEN dengan EU-Indonesia 

Trade Cooperation Facility 

(TCF) 

Kick Off Workshop Nation Branding dilaksanakan pada tanggal 11 

Mei 2015 di kantor Kementerian Perdagangan. Kegiatan workshop 

Nation Branding diselenggarakan untuk membahas bersama dan 

merumuskan poin-poin penting mengenai pencitraan Indonesia 

(Nation Branding) agar mendapat kesamaan pemahaman mengenai 

konsep Nation Branding antar Kementerian/Lembaga. Kegiatan ini 

merupakan sebagai langkah awal atau kick off untuk perumusan 

strategi nation branding Indonesia melalui acara Creative 

Workshops yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei dan 10 -

11 Juni 2015. Kegiatan kick off dihadiri oleh 45 orang yang terdiri 

dari perwakilan masing-masing Kementerian dan instansi terkait 

(Kemendag, BKPM, Kementerian Kemenperin, KKP, Kementerian 

Pariwisata dan Kepabeanan, BAPPENAS).  

Acara diawali dengan sambutan dan sekaligus pembukaan secara 

resmi kegiatan workshop oleh Ditjen PEN yang diwakili Direktur 

Pengembangan Promosi dan Citra. Adapun yang bertindak sebagai 

narasumber adalah oleh expert dari TCF yaitu Joe Miller, Nurmala 

Martin dan Evi Simanjuntak. Pada pembukaan, disampaikan bahwa 

kegiatan ini merupakan langkah awal untuk perumusan strategi 

Nation Branding Indonesia melalui serangkaian acara Creative 
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Workshop. Mengingat upaya membangun brand adalah upaya 

meraih keberhasilan, seluruh pihak terkait diharapkan untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam rangkaian workshop dalam rangka 

mencapai kesamaan pemahaman dan persepsi tentang brand yang 

dapat mewakili citra Indonesia. Mr. Joe Miller, menyampaikan 

bahwa strategi pengembangan Nation Branding merupakan hal 

yang harus menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan 

di Indonesia mengingat akan berdampak terhadap kegiatan 

branding yang dilakukan semua pihak terkait.  

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Nation Branding dari Ibu 

Nurmala Martin tentang profil Brand Finance dan The Nation 

Brands Index 100, sebagai berikut: 

 Brand Finance merupakan perusahaan konsultan yang bergerak 

di bidang khusus mengenai brand suatu negara. Ibu Nurmala 

juga menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang 

menjadi tolak ukur penilaian brand yaitu: investasi, pariwisata, 

produk/jasa, SDM dan skill. Brand Finance juga mengadakan 

kajian yang diukur dalam satuan USD. 

 Menurut evaluasi Brand Finance saat ini Indonesia menempati 

posisi ke- 28 dengan nilai satuan USD 339 milyar. Evaluasi ini 

diukur dengan aset Indonesia meliputi keempat faktor tersebut 

diatas. Dengan tidak memasukkan kondisi politik dan keamanan 

suatu negara. Berbeda dengan penilaian yang dengan 

pendekatan Simon Anholt yang memasukkan kondisi politik dan 

keamanan suatu negara. 

 Masih menurut Brand Finance, Indonesia saat ini adalah 

memiliki kualitas produk yang tidak bagus, kurangnya promosi 

tentang kualitas produk Indonesia, tagline yang menjadi Nation 

Brand Indonesia tidak konsisten, terlalu banyak tagline, serta 

ketidaktahuan mengenai produk Made in Indonesia. Pemerintah 

tidak berperan aktif untuk menyatukan tagline menjadi one 

nation branding. Sedangkan dari sisi positifnya Indonesia 

merupakan negara demokratis, bersahabat dan toleransi tinggi, 

keberagaman penduduk yang mempunyai pesona tersendiri, 

negara berkembang dan Bali. 



 
 
        Ditjen PEN                                                                                           Laporan Bulanan Periode Mei 2015                 

11 

11 

Sesi selanjutnya adalah pemaparan dari konsultan TCF Ibu Evi 

Simanjuntak mengenai penjelasan tahapan-tahapan workshop yang 

akan dilaksanakan setelah acara kick off yaitu tahap I pada tanggal 

28 Mei 2015 membahas mengenai konsep Brand Indonesia dengan 

format diskusi interaktif serta Webinar (Web base seminar) dengan 

narasumber Mr. David Haigh dari Inggris; tahap II pada tanggal 10 

Juni 2015 membahas mengenai posisi Brand Indonesia saat ini juga 

dengan format diskusi interaktif dan webinar dengan narasumber 

Dr. Paul Temporal. Selanjuntnya pada tahap IV, yang akan 

dilaksanakan pada bulan Juli – 15 Agustus 2015, tim TCF akan 

menyusun rumusan hasil workshop mulai dari tahap penyusunan 

strategi, kesimpulan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan 

seluruh pemangku kepentingan.  

Beberapa pertanyaan, masukan dan ide yang mengemuka pada sesi 

diskusi, antara lain sebagai berikut: 

1. Bapak Indra Darmawan dari BKPM menyampaikan bahwa 

brand sangat penting bagi nilai jual suatu produk, sebagai 

contoh Starbucks, namun mereka menjual kopi dengan harga 

yang sangat mahal berbeda jauh dengan harga kopi dari 

Indonesia, mungkin saja dengan rasa yang tidak terlalu berbeda 

orang tetap saja memilih Starbucks karena gengsi dimana merek 

tersebut sudah mendunia. Hal ini juga berlaku bagi nama suatu 

negara tersebut dari segi pariwisata, investasi dan perdagangan 

tanpa susah payah menjelaskan kondisi negara tersebut semua 

negara sudah sangat percaya. 

Menanggapi tanggapan tersebut, Ibu Nurmala menjelaskan 

bahwa hal dimaksud menunjukkan pentingnya suatu brand.  

Bagi suatu produk, peran brand sudah sangat menentukan 

apalagi brand suatu negara. Untuk itu bagi Indonesia, 

menentukan one nation one branding sangat penting. 

Disampaikan pula bahwa kegiatan ini harus melibatkan unsur 

swasta yang juga memiliki peran dalam upaya pengembangan 

brand Indonesia. 

2. Bapak Rolly Purnomo dari Bappenas menyampaikan bahwa 

selama ini evaluasi Nation Branding berdasarkan evaluasi Simon 

Anholt. Beliau menanyakan apakah Brand Finance dapat 
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menjadi komplemen untuk Nation Branding dan apakah 

perbedaan dengan Simon Anholt. 

Menanggapi pertanyaan tersebut TCF menjelaskan bahwa pada 

awalnya Brand Finance bekerjasama dengan Simon Anholt  pada 

tahun 2006 untuk merumuskan evaluasi nation branding namun 

pada akhirnya berjalan secara independen. Perbedaan tolok 

ukur penilaian antara Brand Finance dan Simon Anholt pada 

dasarnya sama namun untuk Simon Anholt menambahkan 

faktor politik dan keamanan. Brand Finance juga dapat 

mengkuantifikasi nilai brand suatu negara dalam nominal USD. 

3. Ibu Budi Hardjanti dari Kementerian Pariwisata menyampaikan 

bahwa Nation Branding merupakan bidang yang perlu ditangani 

secara serius. Oleh karena itu, menurut beliau menajdi perlu 

untuk mengundang seluruh instansi terkait untuk menyepakati 

payung hukum dan konsep Nation Branding. Pada bulan Maret 

lalu, Menko Perekonomian mengundang beberapa kementerian 

untuk membahas Nation Branding. Disampaikan pula bahwa 

Kementerian Pariwisata juga siap mendukung berbagai kegiatan 

yang mengarah pada kesepakatan Nation Branding. 

Menanggapi dan menjawab pernyataan dari perwakilan 

Kemenpar, disampaikan bahwa Kementerian Perdagangan 

berupaya menjalankan amanat UU No. 7 Tahun 2015 mengenai 

kampanye pencitraan Indonesia yang akan dituangkan dalam 

Perpres. Kemendag juga selalu melibatkan Kemenko 

Perekonomian dalam hal perumusan strategi Nation Branding. 

4. Perwakilan dari Kementerian Perdagangan menanyakan bahwa 

selama ini Kemendag menangani dan mengkoordinir pameran 

dengan membawa UKM ke luar negeri. Namun demikian, selama 

pameran citra produk Indonesia lebih mahal dibandingkan 

produk dari RRT oleh buyer sehingga harga produk Indonesia 

dinilai kurang kompetitif. Menjawab hal tersebut, TCF 

menyampaikan bahwa dalam menilai produk/jasa harus 

diperhatikan aspek premium attachment yang melekat pada 

barang/jasa suatu negara. Premium attachment ini merupakan 

nilai yang sangat berharga kepada suatu negara yang sangat 

otomatis akan mempengaruhi nilai penunjangnya. Apabila 
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premium attachment suatu negara tinggi maka nilai harga suatu 

produk/jasa juga akan tinggi. 

5. Perwakilan dari Ditjen Bea Cukai menyampaikan bahwa Nation 

Branding merupakan ranah yang baru bagi instansinya. Namun 

demikian, dalam implementasinya, Nation Branding terkait 

dengan tugas sehari-hari seperti kegiatan ekspor dan impor 

barang. Dalam hal ini tentunya kepabeanan mendukung 

peningkatan ekspor dan kesepakatan konsep Nation Branding. 

Disampaikan pula bahwa Kepabeanan baru saja memberikan 

sertifikat Autorest Economic Operator (AEO) kepada 4 (empat) 

perusahaan, antara lain Toyota dan Unilever Indonesia. 

Sertifikat ini merupakan penghargaan bagi perusahaan yang 

memiliki security level yang baik termasuk keamanan barang, 

keamanan dari ilegal trading dan lain-lain. Dalam hal ini, 

Direktur P2C menyambut baik dan mendukung upaya Bea Cukai 

seperti halnya diterapkan di Amerika Serikat. 

6. Perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 

menyampaikan bahwa apakah rangkaian kegiatan workshop ini 

akan merekomendasikan konsep Nation Branding yang sudah 

atau melahirkan konsep baru. Selain itu dipertanyakan juga 

mengenai persepsi terhadap branding produk perikanan 

Indonesia yang masih rendah. Tim TCF menyampaikan 

tanggapannya bahwa country of origin juga mempengaruhi 

persepsi masyarakat terhadap produk negara tersebut 

termasuk dalam keinginan membeli produknya. 

 

1.3.2. Kegiatan Luar Negeri 

World Expo Milano (WEM) 

2015  

World Expo Milano (WEM) 2015 merupakan pameran Universal 

Non-komersial yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun. Expo 

sebelumnya diselenggarakan di Shanghai, RRT pada tahun 2010. 

WEM 2015 diselenggarakan selama 6 bulan dari 1 Mei hingga 31 

Oktober 2015. Partisipasi Indonesia pada WEM 2015 diwakili oleh 

Koperasi Pelestari Budaya Indonesia (KPBN) pada Expo Milano 

2015. Paviliun Indonesia mengusung tema “The Stage of The World” 

menempati area seluas 1.175 M2 di slot S44 di dekat Entrance Gate 

sebelah Timur bersebelahan dengan negara Turkmenistan, Sudan, 
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Qatar, dan Monako, serta berseberangan dengan negara Oman, 

Estonia, Slovakia, Jepang, Monako, dan Turki.   

Desain Paviliun Indonesia menggunakan konsep Bubu dan 

Lumbung sesuai dengan tema WEM 2015 yaitu “Feeding the Planet: 

Energy for Life”. Bubu merupakan alat penangkap ikan tradisional 

Indonesia dan Lumbung melambangkan tempat penyimpanan padi 

sebagai cadangan pada musim paceklik. Desain Paviliun Indonesia 

termasuk sebagai salah satu dari “24 Most Impressive Designs” 

menurut kantor berita CNN. Pavilun Indonesia terbagi dalam 5 

(lima) display zone yaitu 1) Indonesia (cerita tentang Indonesia, key 

fact, Indonesia hari ini); 2) Pangan (Cerita tentang rempah-rempah; 

pemasok kopi, coklat, gula, teh dunia; makanan Indonesia di 

internasional) ; 3) Energi (ring of fire,  sumber panas bumi dll); 4) 

Maritim dan 5) Culture (makanan yang memiliki nilai spiritual di 

Indonesia). Keseluruhan display akan menggunakan TV LED serta 

multiple LCD monitor dan produk-produk yang dihasilkan oleh 

Indonesia sesuai zonasi yang ada. Paviliun Indonesia juga 

dilengkapi dengan amphitheater untuk menampilkan pertunjukan 

budaya. 

Selain itu terdapat atraksi utama Paviliun Indonesia, yakni  

penampilan inovasi teknologi hasil karya anak bangsa yang 

menampilkan inovasi teknologi virtual reality. Pada area ini, para 

pengunjung mendapatkan experiencing of Indonesia melalui media 

virtual reality yang memberikan gambaran tentang Indonesia 

sehingga para pengunjung seolah merasakan pengalaman langsung 

seperti sedang berada di Indonesia. Paviliun Indonesia pada world 

expo kali ini menampilkan ikon khusus yaitu Badak Jawa yang 

berbahan dasar perunggu seberat 500 kilogram. Badak Jawa dipilih 

karena memiliki kaitan erat dengan upaya pelestarian ekosistem di 

Indonesia, sekaligus memiliki sejarah khusus dengan Paus Tahta 

Suci Vatikan di masa lampau. 

Seiring dengan keikutsertaan Indonesia di ajang World Expo Milano 

(WEM) di Milan, Italia, pada 1 Mei-31 Oktober 2015, Menteri 

Perdagangan pada pembukaan secara resmi Paviliun Indonesia 

menargetkan tingkat kunjungan mencapai 2 juta pengunjung. 
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Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional secara resmi membuka area Virtual Reality Show Paviliun Indonesia pada World 
Expo Milano (WEM) 2015. Area Oculus menampilkan inovasi teknologi hasil karya anak bangsa dalam sebuah dunia virtual 

reality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelatih dan Kapten Kesebelasan Inter MIlan saat berkunjung ke Paviliun Indonesia berkesempatan untuk berpetualang 
secara virtual ke Indonesia dengan menggunakan media Oculus yang terlihat begitu nyata seperti benar-benar 

mengunjungi Indonesia. Mulai dari pasir berbisik di Gunung Bromo, Laut Bunaken yang indah, hingga car free day yang 
ramai di Jakarta. 

Dengan pencapaian target ini diharapkan akan mampu 

meningkatkan nilai perdagangan Indonesia ke Italia dan negara-

negara Uni Eropa. Beliau juga menyampaikan bahwa pameran ini 

akan membuka kesempatan lebih besar untuk memajukan 

sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata Indonesia. Hal ini 

akan menjadi kado manis bagi peringatan 70 (tujuh puluh) tahun 

kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, terdapat 145 (seratus 

empat puluh lima) negara peserta yang berpartisipasi pada 

kegiatan yang digelar di area seluas 110 ha di kawasan Rho, sebelah 

barat Milan, Italia. WEM merupakan pameran tingkat dunia yang 

diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh International 

Exhibitons Bureau (BIE). Diprediksi pameran ini akan 

mendatangkan 20 juta pengunjung selama enam bulan 

penyelenggaraannya. 
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 Kunjungan Tamu VIP 

Paviliun Indonesia juga mendapatkan kehormatan dengan adanya 

kunjungan beberapa tamu VIP, antara lain Head Coach Inter Milan 

FC, Roberto Mancini dan kapten kesebelasan Inter Milan FC, 

Andrea Ranocchia, pada tanggal 13 Mei 2015. Para tamu VIP 

mencicipi makanan ciri khas Indonesia, yaitu nasi tumpeng yang 

berisi nasi kuning, telur dadar iris, sayur urap, ayam bakar, ayam 

goreng, udang pepes, orek tempe, dan tempe goreng. Mancini dan 

Ranocchia melakukan culinary experience dari menu-menu andalan 

Indonesia karya para Chef ahli Bogor Cafe-Desa Restaurant 

Paviliun Indonesia. Menu buffet yang disediakan antara lain nasi 

putih, nasi goreng, rendang daging, sate ayam, gado-gado, ikan 

bumbu pepes, kerupuk, acar, dan sambal. Mereka juga 

berkesempatan untuk bertualang secara virtual ke Indonesia 

dengan menggunakan media Oculus yang terlihat begitu nyata 

seperti benar-benar mengunjungi Indonesia. Mulai dari Pasir 

Berbisik di Gunung Bromo, Laut Bunaken yang indah, sampai ke 

car free day yang ramai di Jakarta. Dalam rangka memeriahkan 

Paviliun Indonesia pada WEM 2015 KBRI Roma 

mempersembahkan Tari topeng Bali oleh I Made Djimat dan Enrico 

Masseroli yang berhasil memukau para pengunjung Paviliun 

Indonesia, pad tanggal 17 Mei 2015. Tarian yang dihadirkan dalam 

rangka event mingguan tersebut bertujuan memperkenalkan 

keanekaragaman tradisi budaya Indonesia kepada para 

pengunjung Expo Milan. Tamu VIP lainnya ialah mantan kapten 

kesebelasan Inter Milan FC yang juga Ambassador WEM 2015, 

Javier Zanetti mengunjungi Paviliun Indonesia pada tanggal 28 Mei 

2015. Tamu VIP ini juga sempat menggunakan media Oculus. 

Pertemuan dengan GAEKI dan SCOPI dalam rangka persiapan 

pelaksanaan kegiatan Indonesia Coffee Week di Paviliun 

Indonesia-World Expo Milan 2015  

Pertemuan dilaksanakan dalam rangka membahas bentuk 

kerjasama antara Kemendag dengan Gabungan Eksportir Kopi 

Indonesia (GAEKI) dan Sustainable Coffee Platform of Indonesia 

(SCOPI) pada kegiatan lndonesia Coffee Week yang rencananya akan 
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dilaksanakan pada tanggal 28 September - 2 Oktober 2015 di 

Paviliun Indonesia, World Expo Milano 2015. Pemilihan waktu 

tersebut dilakukan guna menjaring kehadiran stakeholder kopi 

dunia yang hadir pada kegiatan lnternational Coffee Organization 

(lCO) Council Meeting, tanggal 28 - 30 September 2015 kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan Global Coffee Forum tanggal 1 - 2 

Oktober 2015 dan lnternational Coffee Day pada tanggal 1 Oktober 

2015. Ditjen PEN mengundang GAEKI dan SCOPI untuk dapat turut 

serta mendukung kegiatan lndonesia Coffee Week dan 

berkoordinasi secara aktif dengan seluruh stakeholder terkait baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Anggota Dewan Penasihat GAEKI, Bapak Moenardji Soedargo, 

menyampaikan bahwa GAEKI bekerjasama dengan SCOPI akan 

mendukung pelaksanaan kegiatan lndonesia Coffee Week dan akan 

menghimpun dukungan dari stakeholder kopi Indonesia. Tema 

kegiatan yang diusulkan adalah "The Magical Coffee of Exotic 

lndonesia Archipelago". GAEKI mengharapkan dapat memperoleh 

surat dari Ditjen PEN sebagai dasar untuk menghimpun dukungan 

termasuk penjaringan sponsor. Secara informal beberapa pihak 

sudah menyatakan minatnya untuk mendukung kegiatan tersebut. 

Ibu Veronica dari SCOPI menyampaikan bahwa dalam menyusun 

proposal penjaringan peserta harus sudah jelas menangani hal-hal 

yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam hal ini 

Kemendag, GAEKI dan SCOPI serta KPBN selaku pengelola Paviliun 

Indonesia. 

Rangkaian kegiatan lndonesia Coffee Week yang diusulkan dan 

masih perlu dipersiapkan detailnya, yaitu: 

a. Workshop dilaksanakan pada hari ke-l, 3, dan 4 pada pukul 10.00 

- 13.00 dengan bertempat di ruang oculus. Sesuai dengan 

kapasitas ruang oculus, audience workshop berjumlah sekitar 20 

orang yang terdiri dari stakeholder kopi internasional. Acara 

workshop dilanjutkan dengan networking session antara peserta 

dari Indonesia dengan pelaku usaha kopi internasional. 

b. Business forum dilaksanakan pada hari ke-2 (tanggal 29 

September 2015). 

c. Display produk kopi dilaksanakan selama 5 hari 
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penyelenggaraan acara bertempat di booth yang tersedia di area 

luar paviliun Indonesia serta di beberapa titik di multimedia 

room. Konsep display berdasarkan pembagian wilayah asal kopi 

Indonesia yaitu: Sumatera, Jawa, Bali & Flores, Sulawesi, dan 

papua. 

d. Coffee cupping direncanakan dilaksanakan pada hari terakhir   

atau pada tanggal 2 Oktober 2015 mulai pukul 10.00 - 18.00 

yang dibagi menjadi beberapa sesi. 

Beberapa kebutuhan yang diinvestarisasi untuk pelaksanaan 

kegiatan Indonesia Coffee Week antara lain: fasilitas transportasi 

lokal untuk delegasl Indonesia; tiket masuk untuk undangan 

sejumlah kurang lebih 100 tiket (akan dimintakan kepada pihak 

organizer); kebutuhan peralatan display; kebutuhan air berikut 

water boiler; tenaga runner (diupayakan staf ITPC); dan sarana 

promosi/iklan. Beberapa hal yang akan dilakukan untuk 

mempromosikan kegiatan ini kepada stakeholder kopi 

internasional antara lain: 

1). Pembagian flyer acara Indonesia Coffee week di area cluster 

kopi WEM; 

2). Iklan di media luar ruang seperti bus, trem dan metro station 

(sudah difasilitasi Kemendag); dan  

3). Undangan kepada pelaku usaha kopi di Italia (pihak EO public 

relation akan membantu menginvantarisir pihak-pihak yang 

dapat direkomendasikan untuk diundang). 

Pada kesempatan ini juga pihak PR agency mempresentasikan 

konsep video kopi nusantara yang akan ditampilkan pada kegiatan 

Indonesia Coffee Week. Beberapa masukan yang disampaikan 

antara lain adalah perlu footage yang menampilkan lebih banyak 

ciri khas kopi  dari setiap wilayah di Indonesia dan jika 

dimungkinkan dapat dilakukan shooting langsung, penggunaan 

keywords yang tepat, serta pengemasan lampiran data dalam 

bentuk grafis yang menarik. Pihak SCOPl juga akan membantu 

menghubungi Perusahaan Film Negara (PFN) yang telah membuat 

film tentang kopi yaitu Aroma of Heaven untuk menjajaki 

kemungkinan penggunaan gambar hasil shooting film tersebut. 
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Misi Dagang  Misi Dagang ke Italia 

Dalam rangkaian misi dagang ke Eropa, Menteri Perdagangan juga 

melakukan kunjungan ke Italia. Pada kunjungannya, Menteri 

Perdagangan melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan 

Ekonomi Italia Frederica Guidi. Pada pertemuan tersebut, Menteri 

Perdagangan berhasil meyakinkan pemerintah Italia untuk 

menanamkan investasi dan melakukan kerja sama perdagangan 

dengan Indonesia. Keseriusan komitmen investasi Italia ke 

Indonesia akan ditindaklanjuti dengan kunjungan Perdana Menteri 

Italia Matteo Renzi ke Indonesia yang direncanakan akan 

berlangsung pada bulan September mendatang. Pada pertemuan 

itu, Italia menganggap Indonesia memegang peran strategis 

ekonomi, perdagangan, dan investasi di wilayah regional ASEAN, 

Asia, maupun multilateral.  Pada pertemuan tersebut, Menteri 

Perdagangan juga menyampaikan harapan agar Italia menjadikan 

Indonesia sebagai basis produksi global bagi industri fesyen dan 

kulit. Untuk mencapai target transformasi tersebut, investasi perlu 

dilakukan pada industri hilir dengan nilai tambah, padat karya, dan 

berorientasi pada ekspor. Mengingat Milan merupakan kota fesyen 

yang mendunia karena desain dan produk kulitnya, Indonesia 

memfokuskan kerja sama pada keduanya, yakni desain dan produk 

kulit. Pada pertemuan tersebut Menteri Perdagangan juga 

mengucapkan selamat kepada Pemerintah Italia sebagai tuan 

rumah WEM 2015. Mendag Rachmat mengharapkan Menteri 

Pembangunan Ekonomi Italia dapat mendorong pelaku usaha Italia 

mengembangkan kegiatan bisnisnya di Indonesia yang merupakan 

perekonomian terbesar di ASEAN.  

Sementara itu, Menteri Pembangunan Ekonomi Italia berjanji akan 

membangun kerja sama di bidang desain dan pengembangan UKM. 

Selain courtesy call dengan Menteri Pembangungan Ekonomi Italia, 

sebagai rangkaian kegiatan misi dagang juga dilaksanakan business 

luncheon pada tanggal 1 Mei 2015 di Hotel Principe Savoia, Milan 

yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI serta dihadiri oleh 

President of Italian Trade Agency Riccardo Monti dan Dubes 

Indonesia untuk Italia Bapak August Parengkuan, dan 90 

pengusaha kedua negara. Pada acara business luncheon tersebut, 

Mendag menyampaikan perkembangan hubungan perdagangan 
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kedua negara dan perekonomian Indonesia yang pertumbuhannya 

didukung perkuatan iklim usaha yang semakin kondusif dan 

transparan. Selain itu juga dijelaskan target capaian yang akan 

diraih hingga tahun 2019, khususnya kebutuhan pembangunan 

fasilitas infrastruktur yang dapat dimanfaatkan para investor dari 

Italia untuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha Indonesia. 

Menteri Perdagangan juga menyampaikan perkembangan ASEAN 

Economic Community (AEC) yang akan berlaku 1 Januari 2016, 

serta keinginan kuat untuk meningkatkan hubungan perdagangan 

dengan Uni Eropa (EU) melalui kerja sama Indonesia-EU 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), termasuk 

juga dengan mitra dagang lainnya seperti Korea Selatan, Swiss, 

Jepang, dan Amerika Serikat. Selain business luncheon, sebagai 

rangkaian misi dagang juga dilakukan  kunjungan ke dua 

perusahaan fesyen besar Italia, yaitu Fratelli Rossetti Factory 

(leather goods) dan Dolce & Gabana, dua ikon fesyen dunia. Selain 

itu, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Italia, Menteri 

Perdagangan juga bertemu wakil perusahaan Michelin Group. 

Michelin adalah perusahaan produsen ban asal Prancis yang 

berkomitmen penuh dalam bidang lingkungan hidup. Pada 

pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan menyambut baik 

rencana investasi Michelin ke Indonesia. Menteri Perdagangan juga 

menyampaikan komitmennya untuk membantu Michelin dalam 

menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan dengan 

menggunakan bahan baku karet alam asal Indonesia. Dalam 

kesempatan itu, Menteri Perdagangan juga menyampaikan 

pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib 

yang berlaku Februari 2015. Pengujian ban dapat dilakukan melalui 

laboratorium di luar negeri namun laboratorium bersangkutan 

harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. 

 

Misi Dagang ke Polandia 

Dalam Misi Dagang ke Eropa, Menteri Perdagangan memantapkan 

koordinasi dan konsolidasi antar-Kedutaan Besar RI se-Eropa 

Timur dan Tengah melalui video conference, di Warsawa, Polandia, 

pada tanggal 4 Mei 2015. Menteri Perdagangan mengharapkan agar 
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video conference koordinasi antar-Dubes ini dapat rutin 

dilaksanakan untuk mencapai peningkatan perdagangan, agar 

dapat bersama-sama menggarap pasar Eropa Timur dan Tengah 

serta negara Skandinavia agar potensi pasar tersebut dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk melipattigakan ekspor 

nasional. Pada penyelenggaraan video conference ini, Menteri 

Perdagangan didampingi oleh Direktur Utama Garuda, Pejabat 

Kementerian Perhubungan, Pejabat Kementerian Pariwisata, dan 

Ketua Komisi VI DPR-RI dengan Kepala Perwakilan RI di Finlandia, 

Swedia, Norwegia, Denmark, Rusia, Ceko, Rumania, Austria, 

Bulgaria, Hongaria, Ukraina, Slovakia, dan Polandia. Fokus 

pembahasannya ialah mengenai TTI (Trade, Tourism, and 

Investment). Adapun yang menjadi fokus pembahasan pada 

kegiatan tersebut adalah upaya pencapaian target ekspor melalui 

pemanfaatan peluang pasar di setiap negara serta upaya mencari 

solusi dari berbagai hambatan yang dihadapi. Kegiatan video 

conference antara Menteri Perdagangan dengan para Duta Besar 

berlangsung lebih kurang 3 (tiga) jam. Dalam diskusi itu setiap Duta 

Besar menyampaikan isu hangat di masing-masing negara. Menteri 

Perdagangan juga meminta para Dubes untuk melakukan analisis 

pasar, dengan menghitung posisi pangsa pasar dan jenis produk 

ekspor Indonesia di masing-masing negara. Pada kesempatan 

tersebut, disepakati pula untuk dilakukan upaya penjajakan 

pembukaan kantor Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 

untuk memfasilitasi peningkatan ekspor Indonesia ke wilayah 

Eropa Tengah di Polandia.  

Setelah melakukan video conference, Menteri Perdagangan 

melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Polandia, 

Janusz Piechocinski. Dalam pertemuan ini Menteri Perdagangan 

menyatakan bahwa peluang perdagangan antara Indonesia dan 

Polandia sangat besar. Nilai perdagangan Indonesia terhadap 

Polandia lima tahun terakhir menunjukkan nilai positif, dengan 

kecenderungan meningkat sebesar 9,3% per tahun. Menteri 

Perdagangan juga menyampaikan optimismenya untuk dapat 

meningkatkan peluang perdagangan Indonesia dengan Polandia. 

Isu lain yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah 
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mengenai perkembangan KTM WTO IX di Bali, serta peningkatan 

kerja sama kemitraan ekonomi yang lebih komprehensif dengan 

Uni Eropa melalui kerangka Indonesia-European Union 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). 

Sementara itu, Menteri Ekonomi Janusz menyampaikan 

keinginannya untuk mengekspor apel asal Polandia ke Indonesia. 

Selain courtesy call dengan Menteri Ekonomi Polandia, juga 

dilaksanakan kegiatan business luncheon sebagai salah satu 

rangkaian kegiatan misi dagangan. Kegiatan business luncheon ini 

adalah yang terbesar yang dilaksanakan di lima tahun terakhir 

karena dihadiri sekitar 40 delegasi pengusaha dan pemerintah 

Indonesia yang dipertemukan dengan 70 mitra dagang dari 

Polandia. Masing-masing pengusaha kedua negara dipertemuan 

untuk menciptakan kerja sama perdagangan dan investasi. Dalam 

business luncheon juga ditampilkan musisi jazz kenamaan 

Indonesia, Dwiki Dharmawan, yang berkolaborasi dengan musisi 

setempat yang memainkan gamelan. Hal ini menunjukkan bahwa 

diplomasi ekonomi dapat dilakukan melalui pendekatan budaya. 

Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah pertemuan Menteri 

Perdagangan bersama dengan 4 (empat) perusahaan Polandia di 

bidang pertanian, alat kesehatan, dan importir produk-produk 

Indonesia. Secara paralel, Dirut Garuda juga melakukan pertemuan 

dengan maskapai penerbangan Polandia dalam rencana  kerja sama 

konektivitas Indonesia-Polandia, salah satunya guna memudahkan 

pengiriman contoh barang pameran di KBRI Warsawa. Selain itu, 

para delegasi dari sektor usaha juga melakukan pertemuan dengan 

masing-masing counterpart dalam rangka mencari peluang 

memasuki pasar Eropa. 

Misi Dagang ke Bulgaria 

KBRI Sofia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan dan berkoordinasi 

dengan Direktorat Eropa Tengah dan Timur (ETT), Kementerian 

Luar Negeri telah mengadakan kegiatan Misi Dagang Indonesia ke 

Bulgaria pada tanggal 4 - 5 Mei 2015. Delegasi Indonesia 

dipimpin oleh lbu Tjahya Widayanti, Kepala Badan dan 

Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) yang mewakili 
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Dirjen PEN Kemendag, didampingi Direktur Pengembangan Pasar 

dan Informasi Ekspor dan staf. Perwakilan dari Direktorat ETT 

Kemlu juga turut serta sebagai pendamping Delri. Rangkaian 

kegiatan misi dagang diisi dengan penyelenggaraan business forum 

pada tanggl 4 Mei 2015 di Sofia dan peresmian Indonesia Business 

Showroom (lBS) di Varna pada tanggal 5 Mei 2015. Kegiatan 

business forum yang bertemakan "Strengthening Economy Relation 

Through Optimizing Bilateral Trade“ diikuti oleh 12 (dua belas) 

perusahaan dibidang furniture wood product, kopi, home 

decorations dan kerajinan, jasa konstruksi, makanan olahan, lem 

perekat dan bahan bangunan. Di samping itu, sejumlah pelaku 

bisnis dari kota Malang juga hadir didampingi oleh Walikota 

Malang serta didampingi oleh Kepala BKPMD Kota Malang dan 

beberapa Kepala Dinas terkait.  

Courtesy Call Kepala BP2KP kepada Wakil Menteri Ekonomi 

Bulgaria 

Kepala BP2KP menyampaikan bahwa tujuan misi dagang kali ini 

adalah untuk mengembangkan perdagangan bilateral kedua negara 

di sektor-sektor komoditi dan kerjasama yang saling 

menguntungkan, di samping mendorong kerjasama di bidang 

investasi dan pariwisata (Trade, Tourism and lnvestment/TTI). 

Diharapkan nilai perdagangan bilateral kedua negara yang tercatat 

mencapai USD 123 juta pada tahun 2014 (meningkat 12,8% 

dibanding 2013) dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. 

Secara khusus disampaikan juga gambaran mengenai kegiatan 

Trade Expo lndonesia dan undangan kepada pihak Kementerian 

Ekonomi untuk hadir bersama pebisnis Bulgaria dalam The 30th 

Trade Expo lndonesia (TEl) 2015 yang akan diselenggarakan di  

Jakarta tanggal 21 -25 Oklober 2015. 
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Kepala BP2KP, Ibu Tjahya Widayanti mewakili Dirjen PEN memimpin delegasi Misi Dagang Indonesia ke Sofia, Bulgaria 
dengan didampingi oleh Duta Besar RI untuk Bulgaria, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Ditjen PEN, 

dan Kepala Pusat Data dan Informasi BP2KP, kegiatan Misi Dagang diisi dengan pertemuan bilateral antara Kepala BP2KP 
dengan Deputy Minister Kementerian Ekonomi Bulgaria, Mr. Lyuben Petrov 

 
 

 

 Wakil Menteri Ekonomi Bulgaria, Lyuben Petrov, menyampaikan 

bahwa pihaknya menilai perdagangan bilateral saat ini masih dapat 

terus diupayakan peningkatannya dan berharap Indonesia dapat 

menjadikan kota pelabuhan Varna dan Surgas sebagai gateway bagi 

masuknya produk Indonesia di Bulgaria dan bahkan Eropa Timur 

lainnya. Demikian pula disampaikan harapan agar lndonesia dapat 

berperan menjadi hub bagi kegiatan kerjasama Bulgaria di kawasan 

Asia Tenggara dan ASEAN. 

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Rl menyampaikan kebijakan 

Pemerintah RI dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi 

periode 5 (lima) tahun ke depan melalui pengembangan dan 

pembangunan infrastruktur pelabuhan laut, jalan raya, pelabuhan 

udara dan penyediaan energi pembangkit listrik. Untuk itu, pihak 

Bulgaria diharapkan dapat berpartisipasi khususnya melalui Public-

Private Partnership (PPP) Program 



 
 
        Ditjen PEN                                                                                           Laporan Bulanan Periode Mei 2015                 

25 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business Forum yang dihadiri oleh lebih dari 40 pengusaha Bulgaria yang berminat melakukan hubungan dagang dan 
investasi dengan Indonesia 

 
 

 Indonesia – Bulgaria Business Forum 

Kegiatan ini dihadiri sekitar 40 (empat puluh) pelaku bisnis 

setempat dan juga perwakilan dari parlemen Bulgaria, Friendship of 

lndonesia Roumen lontchev; Deputy Mayor of Sofia, Doncho 

Barbalov; Ketua Bulgarian lnvestment Agency, Stamen Yanev; 

Sekjen Bulgarian Chamber of Commerce and lndustry, Vasil Todorov; 

asosiasi bisnis; perwakilan PT Indofood di Serbia; di samping Delri 

dan peserta pelaku bisnis. Acara dilanjutkan dengan pertemuan 

business-to-business meeting antara pelaku bisnis lndonesia dengan 

para calon mitra setempat. 

Dalam sambutan pada pembukaan business forum, Dubes Rl 

menyampaikan strategi pembangunan ekonomi lndonesia dengan 

prioritas pada rencana pembangunan infrastruktur 24 (dua puluh 

empat) pelabuhan laut besar, 15 (lima belas) bandar udara, jalan 

raya dan jalur kereta api. Untuk itu, lndonesia membuka 

kesempatan kerjasama dengan negara lain termasuk Bulgaria. 

Dijelaskan pula mengenai prioritas investasi Indonesia di bidang 

infrastruktur pertanian dan pangan, energi dan industry, serta 

pariwisata. 

Kepala BP2KP menyampaikan mengenai perkembangan sektor 

perdagangan bilateral di mana nilai ekspor lndonesia ke Bulgaria 

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

negara-negara mitra Indonesia lainnya. Komoditi ekspor Indonesia 



 
 
        Ditjen PEN                                                                                           Laporan Bulanan Periode Mei 2015                 

26 

26 

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

sebagainya. Pemerintah lndonesia dibawah kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo menargetkan kenaikan ekspor non minyak 

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

sebagai mitra ekonomi potensial di Eropa Timur, diharapkan 

ekspor Indonesia ke Bulagaria meningkat hingga mencapai sekitar 

USD 229,3 juta pada tahun 2019. 

Wakil Menteri Ekonomi Bulgaria menyampaikan mengenai kondisi 

Bulgaria yang saat ini tengah melakukan percepatan proses 

penyesuaian berbagai peraturan standar perekonomian sesuai 

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

pihaknya membedakan prioritas pada bidang perdagangan dan 

investasi serta diharapkan adanya peningkatan kerjasama 

perdagangan dengan Indonesia. 

Selain itu, Bulgaria berupaya memberikan kemudahan kebijakan 

bagi pelaku bisnis (termasuk asing) dalam hal perpajakan untuk 

bidang perdagangan dan industri, di samping peningkatan kualitas 

human resources agar dapat bersaing dengan standar keahlian 

tenaga kerja dari negara UE lainnya. Dalam strategi jangka panjang 

pembangunan ekonominya, Pemerintah Bulgaria memasukkan 

Indonesia sebagai salah satu target negara tujuan bagi promosi 

dagangnya. 

Secara khusus Wakil Menteri Ekonomi Bulgaria juga 

menyampaikan mengenai rencana Bulgaria menempatkan 

perwakilan dagang (trade representative) di Jakarta yang 

diharapkan dapat terealisir di tahun 2016. Ke depannya dengan 

adanya perwakilan dagang tersebut dan pemanfaatan pelabuhan 

Varna ataupun Burgas di Bulgaria sebagai hub, diharapkan para 

pelaku bisnis kedua negara dapat mengambil manfaat maksimal 

dari peningkatan kerjasama bilateral di bidang TTI. 

Sebagai hasil dari kegiatan business-to-business meeting telah 

dicapai beberapa penjajakan dan kesepakatan, antara lain. 

a.   Kopi 

      Terdapat potensi pembelian 200.000 Euro dalam penjajakan 

dengan pelaku bisnis Bulgaria. 
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b.   Furniture 

      Terdapat beberapa pengusaha Bulgaria yang berminat terhadap 

produk furniture Indonesia karena kualitas dan ragam produk. 

 

Indonesian Business Showroom 

a. Peresmian lndonesia Business Showroom (IBS) di kota Varna 

dilakukan bersama oleh Dubes Rl, Kepala BP2KP dan calon 

Konsul Kehormatan Varna pada tanggal 5 Mei 2015. Showroom 

diperuntukkan bagi display berbagai produk Indonesia, 

khususnya furnitur, dekorasi rumah dan sebagainya. Acara 

dihadiri antara lain oleh Wakil Walikota Varna dan perwakilan 

KADIN Varna serta para pebisnis setempat. 

b. Dalam acara tersebut telah disepakati Joint Statement for 

Promoting and lncreasing Exports of Indonesian product to 

Bulgaria antara Dirjen PEN Kementerian Perdagangan, Dubes Rl 

untuk Bulgaria dan calon Konsul Kehormatan Indonesia di kota 

Varna. Joint Statement tersebut berisi kesepakatan untuk 

mendirikan lndonesian Business Showroom sebagai tempat 

promosi produk ekspor lndonesia dan sebagai distributor 

produk-produk tersebut. 

 

Partisipasi Ditjen PEN pada 

Pameran International Food 

Exhibition (IFEX) Philippines 

Pameran The International Food Exhibition (IFEX) Philippines 

merupakan pameran yang bersifat B2B dan B2C yang 

menghadirkan produk khas kawasan Asia untuk makanan, 

minuman, buah tropis, makanan halal, makanan organik, serta 

produk makanan segar. Pameran ini diselenggarakan pada 21-24 

Mei 2015 di SMX Convention Center, Pasay City, Filipina dengan 

menempati area seluas 20.065 m2. 

Pameran dua tahunan ini kembali dibuka secara resmi pada tanggal 

21 Mei 2015 oleh Proceso Alcala (Undersecretary for Operations, 

Philippine Departement of Agriculture), Ponciano C. Manalo Jr 

(Undersecretary Industry Promotion Group, Philippine Department 

of Trade and Industry), dan Rosvi C. Gaetos (Executive Director 

CITEM). Lebih dari 13.000 (tiga belas ribu) orang pengunjung dari 

mancanegara hadir pada pameran tersebut, serta sebanyak 874 

(delapan ratus tujuh puluh empat) peserta pameran dari 20 (dua 
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puluh) negara ikut berpartisipasi. Jumlah peserta ini meningkat 

dari tahun 2013 lalu yang diikuti 600 (enam ratus) perusahaan. 

Paviliun Indonesia yang mengambil tema “Trade Remarkable 

Indonesia” berada di lokasi yang cukup strategis dengan area seluas 

108 m2 dan berlokasi di International Hall. Paviliun Indonesia 

berada di antara paviliun Korea Selatan dan Singapura, serta 

berhadapan dengan food court resmi yang dibuka oleh 

penyelenggara. 

Partisipasi Ditjen PEN pada pameran ini merupakan keikutsertaan     

yang pertama kali melalui kerjasama dengan Atdag Indonesia di 

Manila. Ditjen PEN memfasilitas 7 (tujuh) eksportir Indonesia, 

sementara Atdag Indonesia di Manila memfasilitasi 5 (lima) 

perusahaan Indonesia yang telah memiliki distributor di Filipina. Di 

samping booth untuk menampilkan perusahaan, disediakan juga 

dua stan yang digunakan sebagai stan informasi serta tempat 

penyelenggaraan networking dan kontak bisnis. Perusahaan 

distributor produk Indonesia dihadirkan untuk meningkatkan 

brand awareness produk Indonesia di mata khalayak konsumen 

Filipina dengan melakukan penjualan produk secara ritel, sehingga 

produk Indonesia dapat diterima secara lebih umum. 

Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi pada pavilion 

Indonesia adalah: 

a. Kalbe International (menampilkan susu ibu hamil, susu rendah 

gula), 

b. PT. Mayora lndah - diwakili oleh lnbisco Philippines (biskuit, 

kopi instan) 

c. PT. lndofood CBP - Mirage International Corporation (Mi lnstan) 

d. PT. Garudafood - Markenburg International Foods Corp (Kacang 

kulit) 

e. PT. Sinar Sosro - OEI Enterprise (minuman teh dan minuman 

lain dalam botol) 

f. PT.  lkafood Putramas (bumbu-bumbu masak), 

g. PT.  Dolphin (Biskuit, Coklat, Confectionary), 

h. PT. Mushroom Factory Indonesia (Franchise restaurant, Saus, 

Pasta,  dan Jamur beku), 
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i. PT. Adasakti Daya Asoka (coconut  nectar), 

j. PT. Andalan Pesik International (Kopi), 

k. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (Mi telor, Biskuit, Permen, 

Snack),dan 

l. PT.  Manohara Asri (Kacang dan Biskuit). 

Pihak penyelenggara pameran juga memberikan kesempatan 

eksportir Indonesia untuk melakukan Business Matching dan 

menampilkan produknya di kotak khusus sebagai Top Brands dari 

Indonesia. Perusahaan Indonesia yang tampil sebagai Top Brands 

adalah PT. Manohara Asri, PT. TPS Food, dan PT. lkafood Putramas. 

Secara umum paviliun Indonesia yang didesain secara khusus 

mampu menarik minat pengunjung. Sebanyak 1.200 pengunjung 

datang untuk melihat, mencicipi produk makanan dan minuman, 

serta melakukan kontak bisnis dengan para peserta di paviliun 

Indonesia. Transaksi ritel yang dihasilkan sebesar USD 2.832,38 

dan estimasi total nilai kontrak dagang sebesar USD 6.620.500,-. 

Sehingga total transaksi tercatat yang dihasilkan selama 4 (empat) 

hari penyelenggaraan pameran adalah USD 6.623.332,38. 

Perusahaan-perusahaan yang menampilkan ciri khas Indonesia   

seperti   PT. Adasakti Daya Asoka   dan   PT. lkafood Putramas   juga   

mampu menarik perhatian dari banyak pengunjung yang datang 

untuk mencicipi produk Indonesia. Total Inquiry yang didapatkan   

adalah 201 (dua ratus satu) inquiry dari berbagai negara yang akan 

ditindaklanjuti oleh para peserta paviliun Indonesia selepas 

pameran berlangsung.   Buyers   yang  berminat   terhadap   produk   

yang  ditawarkan mayoritas berasal  dari Filipina, namun ada  juga 

yang berasal dari mancanegara, seperti Malaysia, Thailand, Hong 

Kong, Qatar, Saudi Arabia, dll. 

 

Partisipasi pada Pameran The 

33rd Seoul Food and Hotel 2015 

 

Dalam upaya mendorong peningkatan ekspor nonmigas, terutama 

produk makanan dan minuman, Kementerian Perdagangan melalui 

Atase Perdagangan Seoul dan Indonesia Trade Promotion Centre 

(ITPC) Busan berpartisipasi pada pameran The 33rd Seoul Food and 

Hotel 2015 yang berlangsung 12-15 Mei 2015 di Korea 

International Exhibition Center (KINTEX) Seoul, Korea Selatan. 
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Pameran Seoul Food & Hotel 2015 merupakan pameran 

internasional yang diadakan setiap tahun. Sebanyak 1.475 

perusahaan dari 45 negara turut berpartisipasi dalam pameran The 

33rd Seoul Food and Hotel 2015 yang bertemakan “Wave on Table”. 

Sementara itu pada tahun 2014 pameran ini menempati area seluas 

53.541 m2 dan dikunjungi oleh 40.851 pengunjung. Pameran ini 

pada 2014 diikuti oleh 1.200 perusahaan yang berasal dari Asia, 

Eropa, Amerika, Oceania, Afrika dan Timur Tengah. 

Pada acara pembukaan pameran, turut hadir Presiden dan CEO 

Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) Jaehong Kim 

dan Presiden Korean Food Industry Association (KFIA), Duta Besar 

RI untuk Korsel John A. Prasetio serta Para Duta Besar lainnya dari 

Amerika Serikat, Italia, Jerman, Turki, Equador, Peru, Filipina, Sri 

Lanka, dan Kenya. 

Pada pameran tahun ini, Paviliun Indonesia dibangun di atas lahan 

seluas 90m2 dan mengusung tema "Trade with Remarkable 

Indonesia". Booth Indonesia diisi oleh sepuluh perusahaan 

makanan dan minuman terkemuka Indonesia, yaitu PT. Mayora 

Indah Tbk; PT. Indowooyang; PT. Internusa;  PT. Kampung Kearifan 

Indonesia; PT. Indojaya; PT. Tiga Pilar Sejahtera Food TBK; PT. Inti 

Eka Trading; CV. Esprecielo International; PT. Safeline Indonesia; 

dan PT. Ares Kusuma Raya. Sejumlah produk yang dipamerkan 

antara lain wafer, biskuit, confectionary, sweet potato, palm and 

coconut sugar, nata de coco, noodles snack, coffee latte, green tea 

latte, chocolate compound, serta chocolate paste. 

Kontribusi nilai ekspor produk makanan ke Korea Selatan relatif 

masih kecil, yaitu sebesar 1,76% dari total ekspor produk 

nonmigas. Namun, dalam periode tiga tahun terakhir, produk 

mamin menunjukan tren pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 38,8%, lebih tinggi dari tren pertumbuhan ekspor secara 

keseluruhan. Tercatat nilai ekspor produk mamin Indonesia pada 

tahun 2014 ke Korea Selatan mencapai nilai sebesar USD 124,5 juta. 

Diharapkan target ekspor makanan dan minuman Indonesia ke 

Korea Selatan sampai tahun 2015 dapat tumbuh 30%. Atase 

Perdagangan juga akan melakukan kontak-kontak penting selama 
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pameran dengan para pengusaha Korea Selatan dengan harapan 

kontak tersebut dapat membuahkan hasil berupa transaksi dan 

kontrak dagang.  

 

Indonesian Days Charity 

Bazaar (IDCB) 

 

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Budapest bersama 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Budapest Hongaria 

menggelar kegiatan amal untuk disumbangkan ke Kebun Binatang 

Nyireghaza (Sosto Zoo) Hongaria yang juga memelihara hewan 

langka asal Indonesia Komodo. Acara  dikemas dalam ajang 

Indonesian Days Charity Bazaar (IDCB). Indonesian Days Charity 

Bazaar (IDCB) dilaksanakan selama 5 hari, 8-9 Mei 2015 di 

Millenaris Teatrum, Budapest. Acara ini dilanjutkan pada 12-14 Mei 

2015 dengan tajuk berbeda yakni Indonesian Days di Pasar 

Csarnock Budapest. Pasar Csarnock dipilih karena merupakan 

pasar tradisional terbaik di Eropa yang dikunjungi lebih dari 30.000 

orang setiap hari.  

Kegiatan ini merupakan event promosi produk Indonesia terbesar 

yang diselenggarakan secara mandiri oleh perwakilan Indonesia di 

Hongaria sebagai wujud optimisme dan strategi untuk mendukung 

program peningkatan ekspor sebanyak 300%.  Saat ini, total 

perdagangan Indonesia-Hongaria pada tahun 2014 adalah USD 

149,29 juta, dengan nilai ekspor nonmigas mencapai USD 86,87 

juta, dan mengalami surplus sebesar USD 24,44 juta. Selain sebagai 

ajang promosi produk Indonesia, Indonesian Days Charity Bazaar 

juga diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral dan 

kepedulian antara Indonesia dan Hongaria.  

Lebih dari 20 pengusaha Indonesia dan Hongaria berpartisipasi 

dalam kegiatan ini dengan menampilkan berbagai jenis produk, 

antara lain perhiasan, kerajinan tangan, batik, fesyen, furnitur, 

coconut products, SPA and wellness products, alas kaki, hammocks, 

dan produk kuliner khas Indonesia. Indonesian Days Charity Bazaar 

dimeriahkan peragaan busana yang dimotori oleh perancang 

busana ternama Poppy Karim. Juga diadakan penampilan seni dan 

budaya oleh Tim Kesenian Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 

serta penampilan seni membatik oleh Marta Kiss. Selain itu, acara 
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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 Mei 2015, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan Mei 2015 sebanyak 64 (enam puluh empat)   

permintaan melalui CSC, diantaranya permintaan berdasarkan 

kunjungan langsung terdiri dari 22 (dua puluh dua) 

permintaan dari dalam negeri dan 7 (tujuh) permintaan dari 

luar negeri, berdasarkan pengiriman email CSC maupun brafak 

terdiri dari 35 (tiga puluh lima) permintaan. Dari keseluruhan 

ini juga dimeriahkan oleh alumni beasiswa Darmasiswa Indonesia 

yang kini menekuni profesi sebagai pembatik di Budapest, serta 

penampilan gamelan oleh Surya Kencana yang dimainkan oleh 10 

warga Hongaria yang merupakan alumni beasiswa Darmasiswa 

Indonesia. Selama penyelenggaraan, kegiatan berhasil 

mendapatkan kontrak dagang ekspor produk kopi Indonesia ke 

Hongaria senilai USD 1,4 juta, yang dilakukan antara perusahaan 

Indo Tati dengan Central Impex Hongaria. Diperkirakan lebih dari 

2000 pengunjung hadir dalam event Indonesian Days Charity 

Bazaar dan mampu mengumpulkan donasi sebesar HUF 1 juta atau 

setara Rp 50 juta. Dana langsung diberikan ke Kebun Binatang 

Nyireghaza (Sosto Zoo) Hongaria yang juga memelihara hewan 

langka asal Indonesia Komodo.  
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permintaan hubungan dagang, 7 (tujuh) permintaan hubungan 

dagang berasal dari importir/buyer luar negeri dari berbagai 

negara, yaitu Amerika Serikat, Saudi Arabia, New Zealand, 

India, Mesir, Pakistan dan Oman.  

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 textile and textile product, 

metal product, fisheries, fertilizer, kopi, produk kimia, 

perlengkapan bayi, produk hewan, produk pertanian, 

handicrafts, agricultural autoparts, processed food and 

beverages, household, toiletries, paper and paper 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 Mei 2015 sebanyak 29 (dua 

puluh sembilan) 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 Mei 2015 sebanyak 22 (dua puluh dua) 

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 pemintaaan informasi di atas, sebagian 

pengunjung juga ingin mengetahui informasi tentang 

Membership Services. 

B. Business Matching 
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Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan Mei 2015 

sebanyak 7 (tujuh) pengunjung antara lain 5 (lima) orang 

buyer berasal dari Jepang, dan 2 (dua) orang buyer dari 

India, dengan produk yang diminati antara lain jewellery 

(emas).  

C. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari - Mei 2015, perusahaan yang 

memanfaatkan ruang pamer (PTD) sebanyak 49 (empat 

puluh sembilan) 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.  

 

1.5. Pengembangan SDM melalui Diklat Ekspor 

Penyelenggaraan Program 

Pelatihan 

Selama bulan Mei 2015, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 

Indonesia (BBPPEI) menyelenggarakan 16 (enam belas) angkatan 

pelatihan yang diikuti oleh 438 (empat ratus tiga puluh delapan) 

orang peserta dengan rincian sebagai berikut:   

a. Pelatihan “Prosedur Impor” (Jakarta, 26 - 29 Mei 2015). Pelatihan 

ini diikuti oleh 23 orang peserta. 
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b. Pelatihan “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 19 - 

27 Mei 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta. 

c. Pelatihan “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 26 - 28 Mei 2015). 

Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta. 

d. Pelatihan “Pengembangan Produk Handicraft untuk Pasar 

Ekspor” (Jakarta, 5 - 7 Mei 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 8 

orang peserta. 

 

 

 

 

 

 

e. Pelatihan “Kemasan Makanan dan Minuman untuk Ekspor” 

(Jakarta, 5 - 7 Mei 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 10 orang 

peserta. 

f. Pelatihan “Coaching Program – Training of Exporter Angkatan 6” 

(Jakarta, 19 - 21 Mei 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang 

peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

g. Pelatihan “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Jakarta, 5 - 7 Mei 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 



 
 
        Ditjen PEN                                                                                           Laporan Bulanan Periode Mei 2015                 

36 

36 

BBPPEI dengan Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta dan 

diikuti oleh 48 orang peserta yang seluruhnya merupakan 

mahasiswa/i di APP. 

 

 

 

 

 

 

 

h. Pelatihan “Prosedur Ekspor” (Jakarta, 26 - 28 Mei 2015). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI 

dengan Sekretariat Ditjen. PEN dan diikuti oleh 19 orang peserta. 

i. Pelatihan “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Yogyakarta, 26 - 28 

Mei 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN 

Yogyakarta dan diikuti oleh 60 peserta yang terdiri atas para 

mahasiswa/i di STIM YKPN Yogyakarta dan terbagi dalam 2 (dua) 

angkatan/kelas. 

j. Pelatihan “Sistem Pembayaran Ekspor” (Surakarta, 5 - 7 Mei 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

dan diikuti oleh 30 orang peserta yang seluruhnya merupakan 

mahasiswa/i di UNS Surakarta. 

k. Pelatihan “Bisnis Online Ekspor Impor” (Semarang, 19 - 21 Mei 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan KADIN Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha di wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. 

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

(Lhokseumawe, 26 - 28 Mei 2015). Pelatihan ini diselenggarakan 
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atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindagkop Kabupaten 

Aceh Utara dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM di wilayah Kabupaten Aceh Utara. 

m. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Pekanbaru, 5 - 7 Mei 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Disperindagkop Provinsi Riau dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di wilayah 

Provinsi Riau. 

n. Pelatihan “Strategi Memasuki Pasar Ekspor untuk Produk 

Makanan dan Minuman” (Batam, 27 - 28 Mei 2015). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindagkop Provinsi Riau dan diikuti oleh 30 orang peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

o. Pelatihan “Pengembangan Produk Handicraft untuk Pasar 

Ekspor” (Makassar, 26 - 28 Mei 2015). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Sekretariat Ditjen. PEN dan Disperindagkop Provinsi Sulawesi 

Selatan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para 

pelaku UKM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 

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 Mei 2015 adalah 53 (lima puluh tiga) 

angkatan dengan total jumlah peserta 1.460 (seribu empat ratus 

enam puluh) orang. Dengan demikian realisasi jumlah angkatan 
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diklat ekspor tahun 2015 telah mencapai 44,17% dengan realisasi 

jumlah peserta diklat mencapai 36,10%. 

 

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

Selama bulan Mei 2015 BBPPEI telah melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pada tanggal 5 - 7 Mei 2015 perwakilan Tim Manajemen BBPPEI 

melakukan kunjungan kerja ke Disperindag Provinsi Sumatera 

Barat dalam rangka kegiatan identifikasi dan analisa kebutuhan 

diklat yang diperlukan oleh para pelaku UKM di wilayah Provinsi 

Sumatera Barat. 

b. Pada tanggal 6 Mei 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

menyelenggarakan rapat pembahasan kurikulum untuk “Metode 

Simulasi Ekspor Impor secara Online dan Bagan Kegiatan 

Simulasi”. 

c. Pada tanggal 7 Mei 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

menyelenggarakan rapat penyusunan kurikulum dan silabus 

untuk pelatihan dengan topik baru, yaitu “Transportasi dan 

Logistik Ekspor Impor”, dengan menghadirkan Bapak Antoni 

Tampubolon (praktisi) dan Bapak Arijanto (praktisi) sebagai 

narasumber. 

d. Pada tanggal 13 Mei 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

menyelenggarakan rapat finalisasi makalah standar untuk materi 

“Marine Cargo Insurance” dengan menghadirkan Bapak Darojat 

Yogi Candra (praktisi), Bapak. Antoni Tampubolon (praktisi) dan 

BapakTommy Ariansyah (praktisi) sebagai narasumber. 

e. Pada tanggal 22 Mei 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

menyelenggarakan rapat penyusunan makalah standar untuk 

materi “Latihan Pengisian Dokumen Ekspor dan Impor”. 

f. Pada tanggal 25 Mei 2015 Tim Manajemen BBPPEI mengadakan 

rapat presentasi calon fasilitator baru, Sdr. Pandhu Pratomo S. 

(praktisi) dan Sdri. Rahayu Widyantini (Widyaiswara BBPPEI) 

yang membawakan materi “Kemudahan dan Fasilitas Impor” 

serta “Latihan Pengisian Dokumen Impor”. 
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1.6. Kegiatan Penunjang 

Konsultasi Publik Rancangan 

Peraturan Perundang-

undangan di Bidang 

Pengembangan Ekspor 

Kegiatan “Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Pengembangan Ekspor” dilaksanakan untuk 

memperoleh masukan dari pihak-pihak terkait untuk penyusunan  

rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Penyelenggaraan dan 

Keikutsertaan Dalam Pameran Dagang. Selain itu, kegiatan sekaligus 

dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait hal-hal yang perlu 

diatur dalam Permendag dimaksud. Pelaksanaan kegiatan “Konsultasi 

Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang 

Pengembangan Ekspor”, berdasarkan atas sejalannya dengan tugas 

dan fungsi Ditjen PEN, terutama dalam perumusan kebijakan dan 

pedoman untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional. 

Sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan pada Bab XI Pengembangan Ekspor, Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional perlu segera menginventaris dan 

menyusun 4 (empat) rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang 

Perdagangan dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak Undang-

Undang Perdagangan diundangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Ditjen PEN menyelenggarakan Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan 

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengembangan Ekspor. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan 

dari berbagai pihak terkait penyusunan Rancangan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Standar Penyelenggaraan dan Keikutsertaan 

Dalam Pameran Dagang telah dilaksanakan di berbagai daerah, yakni 

Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatera Utara; Yogyakarta, DIY; dan 

Makassar, Sulawesi Selatan.  

A. Konsultasi Publik di Surabaya 

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perundang-

undang di Bidang Pengembangan Ekspor dilaksanakan pada 

tanggal 23 April 2015 di kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Pada kegiatan 

konsultasi publik di Surabaya, yang bertindak sebagai 

narasumber I adalah Bapak M. Syst (Kabag Peraturan Perundang-

undangan Perdagangan Luar Negeri, Biro Hukum Kementerian 

Perdagangan), sementara yang bertindak sebagai narasumber II 
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adalah Bapak Fernanda Reza Muhammad (Direktur CV. Promosi 

Dagang Asia). Adapun moderator pada kegiatan tersebut adalah 

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Ibu Liri Lestari.  

B. Konsultasi Publik di Medan 

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perundang-

undang di Bidang Pengembangan Ekspor dilaksanakan pada 

tanggal 28 April 2015 di kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Medan. Pada kegiatan 

konsultasi publik di Medan, yang bertindak sebagai narasumber I 

adalah oleh Bapak Tb. A Machrodja (Kasubdit Perencanaan dan 

Pemantauan Citra, Direktorat P2C), sementara yang bertindak 

sebagai narasumber II adalah Bapak Sujatmiko (Kabid 

Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindusrian dan Perdagangan 

Provinsi Sumatera Utara), dan moderator diwakili oleh Bapak M. 

Irsan MSP. Adapun moderator pada kegiatan tersebut adalah 

Kepala Seksi Kerja Sama Perdagangan Internasional dan 

Kemitraan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Sumatera Utara, Bapak M. Irsan. MSP.  

C. Konsultasi Publik di Yogyakarta 

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perundang-

undang di Bidang Pengembangan Ekspor dilaksanakan pada 

tanggal 28 April 2015 di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan 

dan UKM Provinsi D.I Yogyakarta, Yogyakarta. Pada kegiatan 

konsultasi publik di Yogyakarta, yang bertindak sebagai 

narasumber I adalah Bapak Lulu Husein (Direktorat 

Pengembangan Produk Ekspor, Ditjen Pengembagan Ekspor 

Nasional), narasumber II diwakili oleh Ibu Rr. Rahayu Sri Lestari 

(Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi D.I Yogyakarta). Adapun moderator pada 

kegiatan tersebut adalah Kepala Seksi Promosi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi D.I Yogyakarta , Ibu 

Minorita. 
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D. Konsultasi Publik di Makassar 

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perundang-

undang di Bidang Pengembangan Ekspor dilaksanakan pada 

tanggal 7 Mei 2015 di kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Pada kegiatan 

konsultasi publik di Makassar, yang bertindak sebagai 

narasumber I adalah Bapak Lulu Husein (Direktorat 

Pengembangan Produk Ekspor, Ditjen Pengembangan Ekspor 

Nasional), sementara yang bertindak sebagai narasumber II 

adalah Kepala P3ED Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Chairil Burhan.  Adapun 

moderator pada kegiatan tersebut adalah Kepala Seksi 

Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Hayyun Noer.  

Dari kegiatan Konsultasi Publik di berbagai daerah tersebut, 

diperoleh sejumlah masukan dalam penyusunan Rancangan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standar Penyelenggaraan 

dan Keikutsertaan Dalam Pameran Dagang. Sebagai tindak lanjut dari 

kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Pengembangan Ekspor akan dilaksanakan 

pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Standar Penyelenggaraan dan Keikutsertaan 

Dalam Pameran Dagang, yang diharapkan dapat mengakomodir 

sebagian dari masukan yang dipandang perlu ke dalam konsep 

rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. 

Evaluasi Kegiatan Designer 

Dispatch Services di Mataram, 

Nusa Tenggara Barat 

Kegiatan Designer Dispatch services (DDS) di Mataram, Nusa Tenggara 

Barat merupakan kelanjutan kegiatan DDS tahap seleksi awal di 

berbagai daerah. Kegiatan Designer Dispatch Services (DDS) di 

Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 26 - 

28 Mei 2015 merupakan rangkaian tahapan pengembangan desain 

produk ekspor dengan pendampingan tenaga ahli desain (desainer). 

Pada tahap ini, telah terpilih perusahaan - perusahaan yang akan 

memperoleh pendampingan desainer dalam proses produksinya. 

Kegiatan DDS di Mataram, NTB kali ini dikhususkan untuk produk 

furniture kayu. Evaluasi yang dilaksanakan pada kegiatan DDS 

dimaksudkan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan dan 
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manfaat yang didapat pelaku usaha yang mengikuti kegiatan. Metode 

evaluasi yang digunakan metode pengamatan dan diskusi kepada 

peserta kegiatan tersebut. 

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke UKM terpilih, yakni, Lomart 

Gallery dan pasar Seni Sesela. Masing-masing UKM tersebut 

memproduksi furnitur kayu dengan ornamen cukli. Pada kunjungan 

tersebut, perwakilan Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit. 

P2E), Kasie Jasa Bisnis dan Profesi menyampaikan maksud 

kunjungan, diantaranya mendiskusikan alternatif desain yang telah 

disiapkan oleh desainer untuk masing-masing UKM, menyampaikan 

tenggang waktu penyelesaian produk mock-up, serta menyampaikan 

naskah kerja sama antara pihak Ditjen PEN, desainer dan UKM dalam 

kegiatan DDS tersebut. 

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara desainer dan UKM untuk 

menentukan desain yang akan dipilih untuk diproduksi. Untuk 

produk furnitur di NTB, desainer yang terpilih merupakan desainer 

muda ITB, Sdr. Raymond Simandjuntak. Pada diskusi tersebut, 

desainer menjelaskan detail masing-masing alternatif desain, 

termasuk jenis bahan baku yang direkomendasikan untuk digunakan 

(mengikuti permintaan pasar yang ditargetkan). Adapun perwakilan 

UKM menyampaikan rangkaian proses produksi, memberikan 

masukan tambahan untuk alternatif desain dari desainer, sekaligus 

menyampaikan estimasi waktu produksi yang dibutuhkan untuk 

membuat produk mock up. 

Masing-masing UKM menyepakati untuk membuat I (satu) set 

furnitur berdasarkan afternatif yang ditawarkan desainer. Setelah 

diperoleh kesepakatan, pertemuan dilanjutkan dengan 

penandatanganan naskah kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam kegiatan DDS, meliputi perwakilan Ditjen PEN (dalam hal ini 

Direktur P2E), desainer, dan pelaku usaha. Naskah kerja sama 

mencakup hal-hal yang diatur dalam rangkaian kerja sama DDS, 

termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.  

Selain kunjungan ke UKM yang memperoleh pendampingan desainer, 

pada kesempatan tersebut juga dilakukan kunjungan ke salah satu 

UKM yang telah menerima fasilitas pendampingan desainer pada 
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tahun 2014, yaitu Ragenda MOP. UKM ini memproduksi perhiasan 

mutiara, perak, dan kulit kerang. Kunjungan ke UKM dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan UKM setelah 

memperoleh fasilitas pendampingan. Pada kesempatan tersebut, 

pemilik perusahaan menyampaikan bahwa produk perhiasan yang 

didesain khusus pada program DDS telah dipasarkan dan 

memperoleh repeat order dari buyer asal Swiss. Pelaku usaha juga 

menyampaikan apresiasinya terhadap program DDS dan 

mengharapkan kegiatan DDS dapat terus dilanjutkan pelaksanaannya.  

Berdasarkan pengamatan atas kunjungan dan diskusi yang 

berlangsung, secara keseluruhan para peserta kegiatan 

pendampingan desainer memberikan tanggapan positif atas kegiatan 

DDS. Hal ini ditunjukkan melalui antusiasme pihak-pihak yang 

terlibat, baik desainer maupun pelaku usaha, dalam mendiskusikan 

hal-hal terkait pengembangan desain produk. Baik desainer maupun 

pelaku usaha saling memberikan masukan, terutama berkenaan 

dengan bahan baku yang digunakan, bahan baku alternatif, proses 

produksi, tren, karakteristik pasar tujuan ekspor, hingga kendala yang 

dihadapi untuk memasarkan produk. 

Desainer yang dilibatkan dalam kegiatan DDS ini dinilai cukup 

kompeten. Desainer memahami dengan jelas konsep desain, tren 

desain fumitur saat ini, termasuk bahan baku furnitur yang sesuai 

dengan karakter pasar tujuan ekspor, jelas serta mampu 

mengkomunikasikan konsep desainnya secara jelas kepada pelaku 

usaha. Selain itu, desainer juga berkenan mengakomodir masukan 

pelaku usaha atas alternatif konsep desainnya. Adapun konsep desain 

yang ditawarkan oleh desainer dinilai oleh para pelaku usaha cukup 

marketable dan dapat mengakomodir ciri khas daerah setempat.  

Berkenaan dengan alokasi waktu, pelaku usaha peserta kegiatan 

menilai alokasi waktu tersebut cukup untuk memproduksi produk 

mock-up sebagaimana desain yang disepakati. Pada kegiatan 

kunjungan perusahaan, perwakilan Ditjen PEN dan desainer juga 

didampingi oleh perwakilan dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi NTB c.q BP3ED Mataram. Pada kesempatan 

tersebut, perwakilan Dinas juga dinilai cukup berperan aktif dalam 
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mendampingi pelaku usaha yang memperoleh fasilitas DDS. 

Perwakilan Disperindag prov. NTB juga memahami karakter produk 

dan memberikan rekomendasi UKM yang cukup representatif untuk 

memperoleh fasilitas pendampingan desainer. 

Terkait dengan hasil evaluasi kegiatan Designer Dispatch Services 

(DDS) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, direkomendasikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan pendampingan desainer agar dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan skala kegiatannya, misalnya tidak hanya 

memberikan pendampjngan kepada pelaku usaha tertentu namun 

dalam bentuk pendampingan komunitas pelaku usaha atau 

pendampingan di sentra pelaku usaha. 

b. Agar pelaku usaha yang telah memperoleh pendampingan 

desainer dapat dilibatkan pada kegiatan-kegiatan Ditjen PEN 

lainnya, termasuk rebranding, pameran dagang, misi dagang, dan 

pelatihan ekspor. Selain itu, produk-produk mock-up hasil 

pendampingan desainer juga dapat dipamerkan pada Permanent 

Trade Display (PTD) di Customer Service Centre (CSC). 

c. Untuk pelaksanaan ke depannya, kiranya Ditjen PEN dapat 

melakukan kunjungan secara periodik kepada pelaku usaha yang 

telah menerima pendampingan, untuk memperoleh gambaran 

kemajuan pelaksanaan program DDS. 

 

Peresmian Pembukaan Pabrik 

PT Suzuki Indomobil Motor 

Plant Cikarang 

 

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah untuk mendorong swasta 

nasional melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif 

bagi tumbuh kembangnya perekonomian nasional, pada tanggal 29 

Mei 2015, Menteri Perdagangan menghadiri peresmian pabrik PT. 

Suzuki Indomobil Motor Plant Cikarang di Kawasan Industri Kota 

Deltamas, Cikarang, Bekasi. Dalam sambutannya pada kesempatan 

tersebut, Menteri Perdagangan mengungkapkan bahwa industri 

otomotif Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan 

menjadi salah satu penyokong kekuatan Indonesia di kancah ekonomi 

global. Menurut Menteri Perdagangan, Indonesia dapat menjadi basis 

produksi otomotif dunia. Selama periode 2010-2014 ekspor 

Indonesia untuk mobil dan bagiannya mengalami tren pertumbuhan 

yang sangat baik, yaitu mencapai 26,92%. Pada 2010, ekspornya 
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hanya tercatat sebesar USD 1,1 miliar dan naik menjadi USD 2,9 miliar 

pada 2014, dengan negara tujuan ekspor antara lain Arab Saudi, 

Filipina, Uni Emirat Arab, Thailand, dan Jepang. Sementara itu, pada 

periode Januari-Maret 2015 ekspor mobil dan bagiannya mencapai 

USD 700,8 juta.  

Peresmian pembukaan pabrik juga dihadiri Duta Besar Jepang untuk 

Indonesia Y. Tanisaki, Chairman Suzuki Motor Corporation Osamu 

Suzuki, Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor Suji Oishi, 

Komisaris PT. Suzuki Indomobil Motor Soebronto Laras, Bupati 

Bekasi Hasanah Yasin, dan Direktur Jenderal Logam Mesin, Alat 

Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu 

Suryawirawan. Dalam kesempatan tersebut Menteri Perdagangan 

menyampaikan apresiasi kepada PT. Suzuki Indomobil Motor karena 

telah berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

melalui pembukaan pabrik yang berarti akan menambah investasi 

dan penyerapan tenaga kerja. Disampaikan oleh Menteri Perdagangan 

bahwa pembukaan pabrik ini diharapkan dapat menggerakkan 

industri-industri pendukung lainnya yang tentunya akan 

berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas dan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. 

Pemerintah berkomitmen mengembangkan ekspor Indonesia dengan 

fokus pada peningkatan kualitas produk ekspor Indonesia. Beberapa 

upaya peningkatan kualitas tersebut antara lain melalui diversifikasi 

produk dengan titik berat produk manufaktur sebesar 65% dan 

produk primer 35%. Selain itu dilakukan diversifikasi pasar ekspor 

dengan meningkatkan produk yang memiliki nilai tambah dan 

mendorong pertumbuhan ekspor produk yang memilki permintaan 

tinggi sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga 

mengintensifkan diplomasi perdagangan guna mengatasi hambatan 

tarif dan nontarif, serta mengoptimalkan peran perwakilan RI di luar 

negeri. Mendag berpendapat pembangunan dan pengembangan 

kapasitas perdagangan nasional hanya dapat dicapai melalui 

dukungan dan kerja keras dari semua pemangku kepentingan, baik 

itu dari Pemerintah maupun swasta. 
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Courtesy Call Menteri 

Perdagangan dengan 

Presiden Japinda (Liga 

Persahabatan Indonesia-

Jepang) 

Ditjen PEN diharapkan memberikan dukungan kepada Japinda 

untuk mewujudkan misi pembinaan SDM dan pemberdayaan 

manusia lndonesia agar kerjasama Indonesia - Jepang dapat terus 

ditingkatkan. Selain itu beberapa anggota delegasi Jepang juga 

menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan harapan 

di masa datang terkait hubungan perdagangan dan investasi yang 

dihadapi dalam meningkatkan kerja sama Indonesia – Jepang. 

Courtesy Call Women In 

Global Business Indonesia 

(WIGB Indonesia) 

Ditjen PEN diharapkan dapat memberikan dukungan dengan 

menghimpun pengusaha wanita Indonesia sebagai peserta workshop 

dan menyediakan narasumber di bidang kebijakan dan prosedur 

ekspor Indonesia. Segmen pengusaha wanita yang diinginkan oleh 

WIGB Indonesia adalah berusia di atas 18 tahun, pemilik/pemimpin 

perusahaan yang dapat dipercaya, dan sudah menjalankan usaha 

lebih dari 3 tahun. 

Kick Off Workshop Nation 

Branding Kerjasama Ditjen 

PEN dengan EU-Indonesia 

Trade Cooperation Facility 

(TCF) 

Dalam kegiatan diskusi yang dilaksanakan, narasumber dan peserta 

menyepakati pentingnya pengertian yang tercakup dalam suatu 

Brand karena Brand mengandung gambaran akan kualitas, manfaat, 

kepribadian, budaya dan nilai tambah yang terkandung didalam 

suatu produk ataupun jasa. Mengingat hal tersebut, pelaksanaan 

Nation Branding bagi Indonesia hendaknya dilakukan secara 

komprehensif dan holistik. Proses penentuan Nation Brand yang 

tepat bagi Indonesia juga harus dilaksanakan secara seksama dan 

disepakati oleh pihak-pihak terkait, termasuk dari kalangan non 

pemerintah. 

 
2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Courtesy Call Menteri 

Perdagangan dengan 

Presiden Japinda (Liga 

Persahabatan Indonesia-

Jepang) 

Ditjen PEN menyatakan komitmennya dalam memberikan 

dukungan kepada Japinda untuk mewujudkan misi pembinaan SDM 

dan pemberdayaan manusia lndonesia agar kerjasama Indonesia-

Jepang dapat terus ditingkatkan. Terkait berbagai permasalahan 

yang dihadapi dan harapan di masa datang terkait hubungan 
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perdagangan dan investasi yang dihadapi dalam meningkatkan kerja 

sama Indonesia – Jepang, Ditjen PEN akan berkoordinasi dengan 

pihak-pihak terkait lainnya demi mengatasi permasalahan dan 

mewujudkan harapan tersebut. 

Courtesy Call Women In 

Global Business Indonesia 

(WIGB Indonesia) 

Ditjen PEN berharap agar kerja sama yang diadakan dapat 

dilakukan dalam bentuk “coaching program", sebagaimana yang 

telah dilakukan oleh SIPPO, JICA, CBI atau TPSA. Peserta yang 

mengikuti program adalah alumni Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia 

karena para alumni tersebut pernah mengikuti pelatihan ekspor dan 

memahami proses dan prosedur ekspor serta peserta tersebut 

sudah siap untuk ekspor.  

Kick Off Workshop Nation 

Branding Kerjasama Ditjen 

PEN dengan EU-Indonesia 

Trade Cooperation Facility 

(TCF) 

Semua pihak telah memiliki komitmen bahwa workshop ini 

merupakan sebuah inisiatif awal untuk pembahasan perumusan 

konsep Nation Branding dengan tujuan menetapkan One Nation One 

Branding. Pada workshop yang akan dilaksanakan di kesempatan 

berikutnya, selain Kementerian dan Lembaga yang telah hadir pada 

saat Kick Off Nation Branding, juga akan diundang pemangku 

kepentingan lainnya seperti: Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor 

Staf Kepresidenan RI. Pihak BUMN maupun swasta yang akan 

diundang adalah perusahaan yang memiliki brand yang cukup 

dikenal luas, seperti: Garuda Indonesia, Mustika Ratu, Mayora 

(Kopiko) dan Indofood (Indomie). 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

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

berupa Kegiatan Launching Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015, Seminar dan Diskusi Hak 

Kekayaan Intelektual, Courtesy Call Menteri Perdagangan dengan Presiden Japinda (Liga 

Persahabatan Indonesia-Jepang), Courtesy Call Women In Global Business Indonesia (WIGB 

Indonesia), Kick Off Workshop Nation Branding Kerjasama Ditjen PEN dengan EU-Indonesia Trade 

Cooperation Facility (TCF) tanggal 11 Mei 2015, World Expo Milano (WEM) 2015, Misi Dagang, 

Partisipasi Ditjen PEN pada Pameran International Food Exhibition (IFEX) Philippines, Partisipasi 

pada Pameran The 33rd Seoul and Hotel 2015, Indonesian Days Charity Bazaar (IDCB), Konsultasi 

Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengembangan Ekspor, Evaluasi 

Kegiatan Designer Dispatch Services di Mataram Nusa Tenggara Barat, Peresmian Pembuatan Pabrik 

PT Suzuki Indomobil Motor Plant Cikarang, pelayanan informasi melalui Trade Inquiry dan 

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

ekspor. 

Dengan demikian, sepanjang bulan Mei 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 Mei 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. 

 


