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BAB I 

KINERJA 

 

1.1. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor  

Jumpa Pers “Shafira 

Silungkang’s Songket goes to 

New York Couture Fashion 

Week” 

Kegiatan jumpa pers yang diselenggarakan oleh Shafira 

Corporation menampilkan 4 (empat) narasumber yang terdiri dari 

Komisaris Shafira Corporation, Bapak Gilarsi Wahju Setijono; 

Gubernur Sumatera Barat, Bapak Donny Moenek; Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor – Kementerian Perdagangan; 

Managing Director Swarovski, Mr. Guiseppe Ravenna; dan 

Walikota Sawahlunto, Bapak Ali Yusuf; serta dihadiri oleh 

sejumlah desainer fesyen muslim dan para wartawan media cetak 

maupun elektronik. Partisipasi Shafira Corporation pada New York 

Couture Fashion Week (NYCFW) bertujuan untuk mempromosikan 

kepada dunia fesyen internasional, bahwa Indonesia memiliki 

desainer-desainer berbakat yang mampu menghasilkan karya-

karya fesyen berkualitas dan berdesain unik, yang terinspirasi 

dari kekayaan budaya lokal yaitu kain songket Sumatera Barat. Di 

samping itu, perpaduan antara songket dan kristal-kristal 

Swarovski juga memperlihatkan keterbukaan budaya nasional 

terhadap masuknya unsur-unsur budaya asing, yang membawa 

pengaruh positif terhadap kemajuan peradaban bangsa. 

Persamaan antara kain songket dan kristal Swarovski yaitu bahwa 

kedua memiliki elemen “keindahan sepanjang masa“ (long lasting 

beauty). 

NYCFW merupakan salah satu ajang fesyen terkemuka di Amerika 

Serikat, yang merupakan pasar tujuan ekspor produk-produk 

fesyen dari Indonesia termasuk fesyen muslim. Selain itu, Amerika 

Serikat adalah pusat persaingan dunia, di mana para pelaku usaha 

bertemu dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Pemain 

pasar yang berhasil menunjukkan eksistensinya pun lebih 

heterogen. Ajang ini merupakan kesempatan untuk menimba ilmu 

melalui komentar-komentar oleh kritikus fesyen internasional. 

Indonesia memiliki keunggulan dari sisi craftmenship skills, salah 

satunya adalah para perajin dan pelaku kreatif fesyen. Oleh 
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karena itu, Indonesia berpeluang besar memenangkan kompetisi 

jika sektor yang dipilih adalah pasar yang lebih mengedepankan 

skills itu sendiri daripada perkembangan teknologi. Dalam hal ini, 

industri fesyen merupakan sektor usaha yang memberikan 

perhatian penting terhadap hasil karya dan ide, yang dituangkan 

melalui craftmenship skills andal. Di samping itu, kegiatan NYCFW 

sekaligus juga menjadi momen untuk menjadikan Songket sebagai 

bagian dari strategi Nation Branding Indonesia.  

 

Partisipasi pada Pameran 

Potensi Daerah Festival 

Boalemo 

Festival Boalemo diselenggarakan pada tanggal 9 – 14 September 

2015 berlokasi di pantai Bolihutuo Kab. Boalemo. Puncak Festival 

Boalemo 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 10 September 

2015 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan 

Manusia dan Kebudayaan, Gubernur Gorontalo, Pejabat Tinggi 

TNI AU dan TNI AL serta pejabat dari Kementerian lainnya. Menko 

PMK dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan 

Festival Boalemo merupakan bentuk komitmen pemerintah 

terhadap potensi kemaritiman dan pariwisata serta pembangunan 

manusia dan kebudayaan yang mengharapkan daerah dapat 

mempertahankan kearifan dan budaya lokal. Selanjutnya 

masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan 

momentum Festival Boalemo ini untuk menggerakkan roda 

pembangunan di masa selanjutnya. Acara puncak Festival 

Boalemo ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional 

Gorontalo oleh Menko PKM yang didampingi oleh Gubernur 

Gorontalo, Bupati Boalemo dan Pejabat Negara lainnya. Acara 

dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan penampilan 

atraksi parade kapal, terjun payung serta tarian kolosal Tidi Lo 

Polopalo yang dilakukan oleh sekitar 1500 siswa dan siswi dari 

berbagai SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Boalemo. 

Seusai menyaksikan atraksi dan parade, Menko Bidang PMK dan 

rombongan meninjau Pameran Produk Unggulan Provinsi 

Gorontalo. Selain itu, beberapa agenda utama pada kegiatan 

Festival Boalemo juga terdapat Seminar Internasional Diplomatic 

Tour dan Karnaval Karawo.  
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Pada penyelenggaraan Festival Boalemo 2015, Kementerian 

Perdagangan juga turut berpartisipasi pada Pameran Produk 

Unggulan Boalemo dan Panggung Festival Budaya. Pameran 

produk unggulan Festival Boalemo dibuka pada hari Rabu, 9 

September 2015, satu hari sebelum acara puncak, oleh Deputi V 

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan 

didampingi oleh Wakil Gubernur Gorontalo. Pameran Produk 

Unggulan pada Festival Boalemo ditampilkan dalam tenda roder 

yang diisi oleh 74 booth pameran dan 12 tenda kerucut dimana 

sebagian besar peserta merupakan instansi pemerintah pusat 

(Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pariwisata, 

dll), pemerintah daerah, serta BUMN yang menampilkan pelaku 

usaha/UKM binaan serta produk-produk unggulan daerah. Selain 

menampilkan produk potensi daerah Gorontalo, pemerintah 

daerah setempat juga membuka stand yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat seperti e-KTP dan lainnya sehingga 

lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Di samping itu 

Kementerian lainnya seperti Kementerian kelautan dan Perikanan 

juga memanfaatkan pameran ini untuk mensosialisasikan 

program kerja dan kebijakan terkait dengan pembangunan 

kemaritiman.  

Pada pameran ini, Kemendag c.q. Ditjen PEN menampilkan 

Paviliun Kemendag sebanyak 24 (dua puluh empat) booth yang 

diisi sebanyak 20 UKM dengan menampilkan: 

1. Ikon produk-produk heritage Indonesia antara lain batik, 

wayang, perhiasan, kerajinan, fesyen, dll. 

2. Booth UKM produk-produk unggulan Indonesia binaan 

Kemendag, Provinsi Gorontalo, serta Kabupaten Boalemo 

antara lain: 

a. Fesyen yang diikuti oleh UKM Batik Jinggar Yogyakarta, 

Batik FIEF, UKM Dahsian, Yayasan Batik Indonesia dan 

Sumber Usaha Karawo. 

b. Handicraft yang diikuti oleh UKM Celoteh Sampah, DEP 

Flower, Timelo Mintu, Talikor, Wisanka dan Kupia Karaji 
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c. Perhiasan yang diikuti oleh UKM Lombok Mutiara, Citra 

Permata, Bio Bolango, UD Dede Mutiara, dan Gorontalo 

Gemstone. 

d. Makanan olahan yang diikuti oleh UKM Roti dan Pia 

Saronde, Pia Putra Kusuma, IKM Piya Karanji, Sarode 

Group, serta UKM Binaan Disperindagkop Boalemo. 

Selama pelaksanaan Festival Boalemo, total transaksi dagang yang 

berhasil dikumpulkan peserta pameran yang difasilitasi dalam 

Paviliun Kemendag mencapai 284 juta rupiah. 

Selain berpartisipasi pada Pameran Produk Unggulan, Kemendag 

juga mendukung Panggung Festival Budaya yang menampilkan 

parade seni budaya etnis-etnis yang ada di Provinsi Gorontalo, 

Pemilihan Nou dan Uti Kabupaten Boalemo, serta pentas musik 

yang dilaksanakan sepanjang pameran berlangsung dengan 

menampilkan artis ibu kota serta band-band lokal Gorontalo. 

 
1.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

Penjajakan/Pemantapan 

Kebutuhan Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor di 

Kota Palembang, Sumatera 

Selatan. 

Kegiatan Penjajakan/Pemantapan Kebutuhan Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor diselenggarakan dalam bentuk Focus Group 

Discussion (FGD) yang dilakukan pada tanggal  9 September 2015 

dan dilanjutkan dengan kunjungan perusahaan pada tanggal  10 

September 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan 

masukan secara langsung dari para pelaku usaha dan instansi 

terkait sebagai salah satu upaya menjajaki potensi ekspor daerah. 

Kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan 

dihadiri oleh Narasumber dan sekitar 40 (empat puluh) peserta 

yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, Kadinda, APlNDO, 

IWAPI DPP Sumatera Selatan, Universitas Sriwijaya, Universitas 

Muhammadiyah Palembang, instansi terkait lainnya dan para 

pelaku usaha.  

Dalam sambutannya, Sekretaris Disperindag Provinsi Sumatera 

Selatan menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Sumatera Selatan 

telah ditunjuk sebagai salah satu koridor Pusat Distribusi untuk 

wilayah Sumatera. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah 
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Provinsi telah menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai 

pusat Distribusi. Mengingat tanggung jawab yang cukup besar yang 

akan diemban oleh Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan agar 

setiap instansi dan pelaku usaha yang ada di Palembang dapat 

memberikan kontribusinya untuk berperan secara aktif dalam 

pengembangan industri di Kota Palembang. 

Narasumber yang hadir pada kegiatan FGD terdiri dari Kasubdit 

Bidang Luar Negeri Disperindag Provinsi Sumatera Selatan, Dosen 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, Asisten 

Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia 

(GAPKINDO) dan Perwakilan Dit. Kerjasama Pengembangan 

Ekspor – Ditjen PEN. Adapun pemaparan masing-masing 

narasumber dalam kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Perwakilan Dit KPE menyampaikan bahwa informasi yang 

dihimpun dalam kegiatan ini diharapkan mampu 

menggambarkan 4 (empat) tujuan kriteria kegiatan sebagai 

berikut:  

a. Kegiatan ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi 

mengenai keinginan dan kebutuhan para pelaku usaha 

daerah terkait dengan upaya peningkatan potensi ekspor 

daerah; 

b. Menghimpun informasi peluang kerja sama yang dapat 

dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti 

lembaga pemerintah (Pusat dan Daerah) dan pelaku usaha 

(asosiasi usaha); 

c. Mengidentifikasi para pihak (pemangku kepentingan) yang 

dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan dan 

implementasi kerja sama di bidang pengembangan ekspor; 

d. Mengidentifikasi bentuk aktivasi kerja sama yang 

bermanfaat tepat guna bagi para pelaku usaha. 

Selain menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan, juga 

disampaikan secara singkat tugas dan fungsi dari masing-

masing unit eselon ll di lingkungan Ditjen PEN yang dapat 

dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam meningkatkan 

ekspor produknya ke pasar global. Pada kesempatan yang sama 

juga disampaikan kepada para peserta mengenai pelaksanaan 
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kegiatan Trade Expo lndonesia (TEl) ke-30 yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 21-25 Oktober 2015 di JlExpo, 

Kemayoran – Jakarta. 

2. Kasubdit Bidang Luar Negeri Disperindag Provinsi Sumatera 

Selatan menyampaikan kinerja dan tantangan perdagangan 

ekspor Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut: 

a. Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan bulan Juli 2015 

sebesar US$ 196,93 juta terdiri dari ekspor migas sebesar 

US$ 26,40 juta dan US$ 170,52 juta hasil ekspor komoditi 

nonmigas. Nilai ekspor nonmigas bulan Juli 2015 

mengalami penurunan sebesar US$ 19,91 juta dari bulan 

Juni 2015. Penurunan ekspor nonmigas di antaranya 

disebabkan karena beberapa komoditi andalan yaitu karet 

dan batu bara yang mengalami penurunan dibandingkan 

Juni 2015. 

b. Nilai ekspor non migas Sumatera Selatan pada periode 

Januari - Juli 2015 masih didominasi oleh komoditi karet 

yang mencapai nilai sebesar US$ 855,28 juta, diikuti oleh 

batu bara sebesar US$ 158,21 juta dan fraksi minyak 

kelapa sawit sebesar US$ 128,67 juta. 

c. Selain itu, penurunan terjadi karena turunnya ekspor ke 

beberapa negara tujuan utama antara lain Korea Selatan 

turun sebesar US$ 8,36 juta, Jepang turun sebesar US$ 5,76 

juta, dan Amerika Serikat turun sebesar US$ 4,96 juta. 

d. Malaysia, Amerika Serikat dan lndia menjadi negara tujuan 

utama Ekspor Sumatera Selatan pada periode Januari - Juli 

2015, masing-masing mencapai US$ 351,88 juta, US$ 

241,26 juta dan US$ 152,86 juta, dengan peranan ketiganya 

mencapai 48,01 persen dari total ekspor periode Januari - 

Juli 2015. 

e. Dalam meningkatkan perdagangan ekspor, Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan menghadapi hambatan, baik 

hambatan eksternal maupun hambatan internal, seperti 

melemahnya permintaan dunia, meningkatnya hambatan 

perdagangan yang diterapkan mitra dagang, tingginya 

persaingan produk ekspor yang mengakibatkan harga 
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komoditi menurun, infrastruktur jalan dan sarana 

pelabuhan, pasokan gas dan listrik, dan belum 

berkembangnya industri pengolahan yang kompetitif. 

3. Akademisi Universitas Muhammadiyah Palembang, pada 

pemaparannya dikatakan bahwa secara ekonomi dan geografis, 

Sumsel menjadi daerah yang penting dan strategis. Kondisi 

tersebut perlu dimanfaatkan oleh Sumsel untuk meningkatkan 

peluang ekspor dan investasi. Peluang ekspor dapat 

ditingkatkan terutama bagi produk-produk olahan. 

Namun demikian dalam meningkatkan sektor-sektor dimaksud, 

Sumsel  masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, 

antara lain, infrastruktur masih lemah/kurang, otonomi daerah 

yang mengakibatkan regulasi tumpang tindih, investasi masih 

kurang, tenaga kerja terampil yang kurang kompetitif, serta 

daya saing yang masih rendah karena masih rendahnya 

pemahaman terkait standardisasi dan pengembangan produk. 

Oleh sebab itu, untuk mengatasi hambatan tersebut maka 

rekomendasi yang diberikan adalah: 

a. Diperlukan adanya kesinambungan pelaksanaan kebijakan 

pemerintah dan menghindari kondisi apabila terdapat 

pergantian pimpinan, kebijakan juga ikut berganti-ganti.  

b. Perlu adanya pemberian reward (penghargaan) untuk 

pengembangan dan penelitian (research and deveropment) 

dalam mengembangkan berbagai komoditi yang 

dihasilkan. 

c. Memperluas peluang pasar dan penguatan produk berdaya 

saing tinggi. 

d. Pembenahan dan penyediaan infrastruktur perdagangan 

dalam dan luar negeri.   

e. Upaya pemberantasan KKN dan meningkatkan efektivitas 

guna mencegah ekonomi biaya tinggi. 

f. Peningkatan kegiatan koordinasi dan sinergi antar institusi. 

4. Asisten Sekretaris Eksekutif GAPKINDO pada kesempatannya 

menyampaikan bahwa eksportir karet tidak optimal melakukan 

transaksi perdagangan karena permintaan dunia merosot, 
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faktor upah minimum provinsi, efek domino belum turunnya 

harga dunia, biaya listrik serta suku bunga, dan biaya 

operasional yang terus membengkak. Selain itu, kualitas karet 

di Indonesia, pada umumnya, dan Sumatera Selatan, pada 

khususnya, masih terbilang sangat rendah sehingga 

melemahkan harga jual karet di luar negeri. lni terbukti masih 

banyaknya petani, sebagai sebagai salah satu pemasok bahan 

baku perusahan karet, suka mencampurkan getah karet dengan 

bahan-bahan lain seperti pasir ataupun zat lainnya dengan 

maksud getah karet seolah lebih berat ketika ditimbang. Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan harga dan citra komoditas di 

pasar dunia, petani karet harus meningkatkan kualitas bahan 

olahan dengan mengubah pola pikir petani sehingga ke depan 

tidak ada lagi petani yang mencampurkan getah karet dengan 

bahan-bahan lain. 
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Partisipasi pada Fujian - 

Indonesia Economic and Trade 

Promotion 

Fujian – Indonesia Economic And Trade Promotion dilaksanakan 

pada tanggal 10 September 2015 di Hotel Shangri-la, Jakarta. 

Kunjungan bisnis delegasi Fujian ke Indonesia dipimpin oleh H.E. 

Mr. Su Shulin, Governor of Fujian Province dengan membawa 45 

orang delegasi pemerintah dan jurnalis, serta 50 orang pelaku 

usaha Fujian.  

Rangkaian kegiatan diawali oleh pertemuan antara Direktur 

Kerjasama Pengembangan Ekspor dengan Gubernur Fujian. Pada 

pertemuan tersebut, Gubernur Fujian menyampaikan ketertarikan 

Fujian untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama 

perdagangan dengan Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki 

oleh provinsi Fujian, pada tahun 2014 nilai ekspor  Fujian dan 

Indonesia tercatat sebesar USD 2 miliar, sementara nilai ekspor 

Fujian ke Indonesia tercatat sebesar USD 1,7 milyar, sehingga 

Indonesia mengalami defisit sebesar USD 300 juta. Sementara pada 

bidang investasi, nilai investasi Fujian di lndonesia tercatat sebesar 

USD l,7 miliar, sementara nilai investasi Indonesia di Fujian hanya 

sebesar USD 700 juta.  

Kegiatan forum bisnis dibuka dengan mendengarkan sambutan 

Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor atas nama Direktur 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, sambutan Duta Besar 

RRT untuk Indonesia, dan sambutan Gubernur Fujian. Pada 

kesempatan tersebut, Direktur kerjasama Pengembangan Ekspor 

menyampaikan potensi ekonomi Indonesia dan peningkatan 

ekspor Indonesia pada tahun 2019 yang ditargetkan mencapai 

300%. Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi oleh 11 (sebelas) 

perusahaan Fujian yang bergerak di bidang transportasi, produk 

dan jasa manukfaktur, furniture & furnishing, knock down & garden 

furniture, food & beverage, fashion, life style & creative products. 

Pada kesempatan tersebut, masing-masing perusahaan 

menyampaikan profil singkat perusahaannya dan peluang 

kerjasama yang mungkin dijalin dengan Indonesia.  
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1.3. Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

International Fair (IEF) ke-84 

dan Misi Dagang RI di Izmir, 

Turki 

Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi pada pameran lzmir 

lntenational Fair (lEF) ke-84 di lzmir, Turki yang diselenggarakan 

dari tanggal 28 Agustus - 1 September 2015. IEF diprakarsai oleh 

lzmir Fair Service Cuture and Art Affairs (IZFAS), yang merupakan 

Badan Usaha Pemerintah Provinsi lzmir. IEF dibuka pada tanggal 28 

Agustus 2015 diawali dengan kata sambutan dari Pejabat 

Pemerintah Turki diantaranya Menteri Ekonomi Turki, HE Nihat 

Zeybekci; Walikota lzmir, Mr. Aziz Kocaoglu; Wakil Ketua Union of 

Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), dan Ketua 

Kantor Dagang dan lndustri Turkmenistan, sebagai guest of honour 

country. Acara pembukaan IEF secara resmi ditandai dengan 

pemotongan pita oleh Pejabat Turki bersama dengan wakil-wakil 

negara lain yang hadir dan berpartisipasi di lEF. Pada kesempatan 

tersebut Rl diwakili oleh Direktur Kerja Sama Pengembangan 

Ekspor, Ditjen PEN, Kementerian Perdagangan.  

Pameran IEF terbuka bagi umum, dan dibagi dalam 4 (empat) area 

penyelenggaraan. Area pertama memamerkan kesenian Turki 

seperti lukisan, gambar, dan patung. Area kedua diisi oleh paviliun 

Pemerintah Daerah di Turki: Area ketiga memamerkan lembaga 

pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, serta perusahaan Turki; 

Area keempat (lntenational Pavilions) diisi oleh negara-negara mitra 

dagang Turki termasuk Indonesia.  

Paviliun Indonesia memiliki luas 200 m2, dan diisi oleh 14 

perusahaan yang menjadi exhibitor, yaitu : 

1. PT Gajah Tunggal (produk ban)   

2. PT Supreme Belting Perkasa (produk olahan karet untuk 

industri)  

3. PT Dua Kelinci Indonesia (makanan olahan)  

4. PT Kapal Api Global (makanan olahan)  

5. PT Mayora Indah (makanan olahan)  

6. lntenational Commodities Limited (produk-produk derivatif 

minyak kelapa sawit)  

7. PT Smart Tbk  (minyak kelapa sawit)  

8. PT Sarinah (fashion dan fumitur)  



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode September 2015                 

11 

11 

9. PT Fajarindo Group (zipper)  

10. PT Excellence Quatities Yarn  (tekstil)  

11. PT Inter Aneka Lestari Kimia  (degradable plastic)  

12. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  (produk kertas) 

13. PT Andalan Pesik International  (produk kopi) 

 

Sekurang-kurangnya terdapat 50 negara yang mengirimkan 

delegasi untuk berpartisipasi pada lEF, namun tidak seluruhnya 

membuka paviliun. Selain Indonesia, negara yang membuka 

paviliun di IEF antara lain Kamerun, Kuwait, Polandia, Republik 

Rakyat Tiongkok, Sudan, Turkmenistan, Siprus Utara, Vietnam dan 

Yunani. Selama berlangsungnya acara, di Paviliun Indonesia telah 

dilaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut: 

1. Kunjungan Menteri Ekonomi Afghanistan, HE. Abdul Sattar 

Murad yang menggunakan kesempatan tersebut untuk 

meninjau produk - produk Indonesia. 

2. Kegiatan transaksi dan negosiasi antara calon pembeli dan 

pengusaha Indonesia. 

3. Kunjungan Walikota lzmir, berikut jajaran pers dan media 

lokal yang meninjau paviliun Indonesia.  

4. Pembagian sampel produk-produk Indonesia berupa: kopi 

(wet sampling), essential oil, dan makanan ringan. 

Sebagai upaya untuk perluasan jejaring bisnis dan mempromosikan 

produk ekspor Indonesia, Delri dengan bantuan KBRI Ankara juga 

telah melakukan pertemuan bisnis yang diikuti oleh para ekshibitor 

Paviliun lndonesia dengan asosiasi dagang di lzmir antara lain 

ASEAN Region Chamber of lndustry (EBSO), lzmir Trade Chamber 

(IZTO), Aegean Exporters Association (EIB), dan Foreign Economic 

Relations Board (DEIK). 

Keikutsertaan  RI  dalam  kegiatan  IEF 2015 sangat bermanfaat  

untuk mengenalkan dan mempromosikan produk-produk ekspor 

andalan Rl di Turki sekaligus sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan ekspor nasional. Masuknya produk ekspor Indonesia 

melalui lzmir merupakan hal yang strategis karena lzmlr 

merupakan pelabuhan kedua terbesar di Turki. Keberadaan 
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Paviliun Indonesia di IEF menarik perhatian pengunjung, karena 

tampilan paviliun Indonesia menggunakan Special Design, dan 

produk-produk yang dipamerkan ditata secara apik. Selain itu 

pembagian sampel produk-produk Indonesia juga menjadi salah 

satu faktor yang menarik bagi pengunjung. Selama berlangsungnya 

pameran, tercatat terdapat 15 buyer yang menyatakan minat 

terhadap produk-produk Indonesia, diantaranya: 

a) Produk kertas (carbon press, offset paper, dan stationary) yang 

dipesan sebanyak 2 kontainer per bulan, bernilai USD 1 – 1,5 

juta per bulannya. 

b) Produk tekstil (transfer paper) senilai USD 35.000-50.000 per 

bulan. 

c) Essential Oil sebanyak 1 (satu) Barel per bulan. 

d) Produk degradable plastic bags senilai USD 262.500. Beberapa 

buyer menyatakan ketertarikan dalam menjalin kerjasama 

bisnis lebih jauh. 

e) Produk makanan olahan (PT Mayora) sebanyak 2 kontainer, dan 

Permen rasa kopi (PT Kapal Api Global) sebanyak 1 kontainer. 

 

Pasar Turki dengan jumlah penduduk 79 juta dan GDP per kapita 

USD 10.936 serta letak Turki letak Turki yang strategis menjadi 

sangat penting sebagai hub/pintu gerbang produk ekspor  

Indonesia memasuki pasar Eropa dan Timur Tengah. Kegiatan misi 

dagang terpadu (TTI) dipimpin oleh pejabat tinggi ke Turki perlu 

dilakukan secara rutin baik berupa Business Forum maupun 

Business Matching. Untuk itu kerjasama dan koordinasi dengan 

kamar dagang di Turki dan Asosiasi lainnya termasuk pemerintah 

setempat perlu dijalin dengan erat. 

Berdasarkan pengamatan lapangan, Pameran ini lebih cenderung 

bersifat Business to Consumers (B to C) ketimbang B to B, sehingga 

mayoritas pengunjung IEF lebih cenderung untuk membeli secara 

retail dalam skala kecil.  

Partisipasi Pameran SPOGA 

2015 

SPOGA dilaksanakan tanggal 30 Agustus - 1 September 2015 

merupakan salah satu pameran dagang internasional terbesar di 

Jerman khusus produk outdoor furniture. Pameran yang 
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diselenggarakan sejak tahun 2008 tersebut diikuti oleh 2.024 

peserta dari 59 negara (83% merupakan peserta dari luar Jerman) 

dalam total area seluas 225.000 m². SPOGA 2015 dihadiri oleh 

37.000 pengunjung dari 108 negara (63% merupakan pengunjung 

internasional) yang terdiri dari importers, manufacturer, exporter, 

distributor, wholesaler, independent reseller, service campany, dan 

buying office. Paviliun Indonesia bekerja sama dengan Swiss lmport 

Promotion Programme (SIPPO) dalam bentuk cost sharing akan 

menempati lokasi di Hall 3.2 No. F28 / G29 dalam lahan seluas 238 

m². Selain itu, terdapat Paviliun Alumni yang  difasilitasi oleh SIPPO 

dan Atase Perdagangan (Atdag) Rl di Berlin juga ITPC Hamburg    

untuk mengakomodir perusahaan alumni dalam mempertahankan 

eksistensi mereka di pasar Eropa. Paviliun ini berada di Hall yang 

sama dan lokasi yang berdekatan dengan country pavilion dalam 

lahanseluas 100 m². Adapun 10 (sepuluh)  perusahaan Paviliun 

Indonesia adalah sebagai berikut:  

- Amangriya; 

- Bagaskara Furniture; 

- Dijawa Abadi; 

- Ergo Furniture lndonesia; 

- Green Riverina; 

- JawJ Corner; 

- Kernel; 

- Permata Furni; 

- Sunteak Alliance; 

- Tunas Sinergi; serta  

- 4 (empat) perusahaan peserta Paviliun Alumni, yakni Casa 

Java Furniture, Evoline Furniture Industry, Khavindo Mebel 

Indonesia, dan TEAK 123. 

Sehari sebelum pelaksanaan pameran dilaksanakan Workshop 

Persiapan yang terdiri dari pengarahan dari SIPPO dan Ditjen PEN, 

Seminar mengenai Pentingnya HKI di UE dan Swiss, Pelatihan 

Komunikasi, Pelatihan Sales Marketing, serta Pendampingan 

Display Produk oleh Konsultan Desainer SIPPO. Selama 3 (tiga) hari 

pelaksanaan Pameran terus didampingi oleh Atdag Rl di Berlin, 

ITPC Hamburg, Perwakilan Ditjen PEN, serta Konsultan SIPPO 
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untuk membantu memperluas jangkauan calon pembeli Para 

konsultan SIPPO telah melakukan komunikasi awal dengan 

berbagai pembeli potensial untuk mempromosikan produk.  

Posisi Paviliun lndonesia dan Paviliun Alumni yang berada di 

tengah-tengah para peritel besar dari Eropa ternyata cukup 

menguntungkan, terutama daIam meningkatkan kepercayaan para 

buyers. Pada hari kedua pameran, dilaksanakan Pelatihan Tren 

Furnitur 2015/ 016 oleh Konsultan SIPPO dan seluruh peserta 

SPOGA 2015 dari Indonesia menerima jamuan makan malam dari 

Atdag Rl di Berlin sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta 

yang telah turut mendukung Peningkatan ekspor Indonesia. 

Selanjutnya pada hari berikutnya, SIPPO membantu pencarian 

buyer yang akan membeli sampel produk peserta agar peserta 

tidak perlu melakukan ekspor produk mereka kembali ke 

Indonesia.  

Berdasarkan  laporan  dari  seluruh  peserta,  jumlah  estimasi 

transaksi  on-the-spot sebesar USD 1.418.250 dan  prospective  

orders USD  1.785.000  dengan  total keseluruhan transaksi sebesar 

USD 3.203.750 serta inquiry sebanyak 610. Nilai tersebut memiliki 

kenaikan transaksi dan kontak dagang sebesar 30.76% serta 

11,52% untuk inquiry dibandingkan pada tahun 2014 Hasil lebih 

lanjut akan terus  dipantau hingga 6 (enam) bulan kedepan untuk 

mengetahui manfaat serta hasil dan tindak lanjut kontak dagang 

selama pameran.  

Produk outdoor furniture dari kayu jati dengan desain warna 

natural tanpa furnishing dengan ketahanan terhadap cuaca empat 

musim seperti milik Bagaskara Furniture dan Teak 123 meraih 

banyak permintaan dari buyer dari Jerman, Swiss,  Jepang, Amerika 

Serikat, Perancis serta wilayah Eropa lainnya. Sertifikasi legalitas 

kayu (SVLK) menjadi persyaratan mutlak dan utama sebagai  

jaminan untuk masuk dalam pasar Eropa. Untuk itu, penting bagi 

produk-produk para calon eksportir agar lebih ramah lingkungan 

sehingga lebih berdaya saing ketimbang produk-produk sejenis 

dari   kawasan Asia Tenggara lainnya.  
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Partisipasi Indonesia pada 

Abasfur Expo dan Expo Cafe di 

Mexico City 

KBRI Mexico City dan ITPC memfasilitasi perusahaan Indonesia 

berpartisipasi pada Abastur Expo,31 Agustus- 3 September 2015 

dan Expo Cafe, 3 - 5 September 2015 di Mexico City.  

Abastur Expo 

Abastur Expo merupakan pameran rutin tahunan untuk berbagai 

produk terkait dengan industri hospitality (Restoran, Hotel, 

Kafetaria, Bakery, dll) dengan skala besar di Meksiko. Pameran 

diselenggarakan di Centro Banamex, sebuah convention centre yang 

digunakan untuk penyelenggaraan pameran besar di Mexico City. 

Pada pameran kali ini terdapat lebih dari 400 exhibitor yang berasal 

dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Meksiko, Brazil, ltalia, 

Prancis, dan AS. Produk-produk yang dipamerkan beraneka ragam 

seperti furniture and home decoration, bedding, makanan dan 

minuman, seragam koki, peralatan dan perlengkapan dapur seperti 

mesin pembuat roti, oven, tableware, serta pisau dan alat masak. 

Sejak tahun 2013, Indonesia secara rutin berpartisipasi pada 

Abastur Expo. Pada tahun 2015, terdapat 1 (satu) perusahaan 

lndonesia yang turut serta yaitu PT. lndorisakti, produsen dan 

eksportir produk Home Decoration asal Semarang. Peserta dari 

Indonesia yaitu PT. Indorisakti memamerkan sejumlah produk 

andalannya seperti keranjang, peralatan kamar mandi, cermin, dan 

produk aksesoris dekorasi rumah lainnya yang terbuat dari natural 

fiber, teak wood, dan recycled paper. Pada kesempatan tersebut, 

booth Indonesia banyak dikunjungi oleh kalangan bisnis yang 

berasal dari beberapa daerah di Meksiko seperti Puerto Vallarta 

dan Los Cabos, Antusiasme pengunjung terhadap produk PT. 

lndorisakti cukup besar dimana diantaranya sejumlah importir 

yang sebelumnya telah melakukan kontak bisnis dengan PT. 

Indorisakti. 

Expo Cafe 

Expo Cafe merupakan pameran rutin tahunan untuk produk kopi 

dan aneka produk lainnya yang terkait dengan bisnis kopi. Pameran 

diselenggarakan di WTC building yang merupakan tempat 

penyelenggaraan berbagai pameran di Mexico City. Pada pameran 

kali ini terdapat lebih dari 270 exhibitor dan dihadiri oleh sekitar 
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28.000 pengunjung. Mayoritas produk yang dipamerkan adalah 

kopi yang merupakan kopi lokal asal Meksiko, namun terdapat 

beberapa kopi mancanegara yang berasal dari Indonesia, Kolombia 

dan ltalia. Sebagai infomasi, Meksiko termasuk salah satu produsen 

kopi terbesar dan protektif terhadap industri kopi domestiknya. 

Selain itu, produk lain yang ditemukan dalam pameran ini adalah 

teh, berbagai macam mesin pembuat kopi, furnitur dan 

perlengkapan coffee shop/Cafe serta aneka snack.  

Pada pameran kali ini, 2 (dua) perusahaan lndonesia ikut 

berpartisipasi, yaitu PT. Mayora lndah Tbk, dengan melibatkan 2 

(dua) importir/distributornya yaitu Galletas Juanita dan Consultora 

Comercializadora dan Kopi-Kopi New York, sebuah perusahaan 

milik pengusaha Indonesia yang berdomisili di New York. Untuk PT. 

Mayora lndah Tbk., keikutsertaan kali ini ditujukan untuk lebih 

memperkenalkan produknya yang telah masuk pasar Meksiko baik 

kepada pelaku industri kopi maupun ke konsumen akhir.  

Respon pengunjung selama pameran cukup baik, selama pameran 

penjualan langsung yang dilakukan hampir mencapai US$ 2.000 

dan juga terdapat potensi bisnis lebih lanjut yang datang dari 

beberapa pengunjung seperti wholesaler, cafetaria, dan sub-

distributor. Saat ini produk PT. Mayora Indah Tbk. sudah dapat 

ditemui di beberapa toko (wholesaler dan retailer) baik traditional 

channel maupun modern channel.  

Untuk Kopi-Kopi New York, keikutsertaan pada pameran ini 

ditujukan untuk memperkenalkan specialty coffee lndonesia kepada 

pelaku industri kopi Meksiko. Hasil dari pameran ini dirasakan 

cukup menggembirakan, banyak pengunjung yang menyukai 

specialty coffee Indonesia karena rasa dan kualitasnya yang 

berbeda. Potensi kerja sama yang dihasilkan dari pameran ini juga 

cukup beragam mulai dari ketertarikan menjadi agen, 

importir/distributor maupun kerja sama untuk membuka coffee 

shop/cafe.  
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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 September 2015, dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Pelayanan hubungan dagang yang diterima Customer Service 

Center pada bulan September 2015 sebanyak 81 (delapan 

puluh satu) permintaan melalui CSC, diantaranya permintaan 

berdasarkan kunjungan langsung terdiri dari 15 (lima belas) 

permintaan dari dalam negeri dan 1 (satu) permintaan berasal 

dari Luar Negeri. Disamping permintaan layanan informasi 

yang disampaikan berdasarkan kunjungan langsung, terdapat 

juga permintaan informasi yang disampaikan melalui email CSC 

yaitu permintaan yang berasal dari dalam negeri sebanyak 27 

(dua puluh tujuh) dan permintaan dari luar negeri sebanyak 38 

(tiga puluh delapan) permintaan. Adapun permintaan 

hubungan dagang berasal dari importir/buyer luar negeri 

tersebut berasal dari 18 (delapan belas) negara, yaitu Australia, 

Bangladesh, Brunei Darussalam, Chile, Cuba, Mesir, Fiji, 

Hongkong, India, Iran, Japan, Nigeria, Papua New Guinea, 

Rwanda, Saudi Arabia, Korea Selatan, Turki, dan Amerika 

Serikat. 

Importir/buyer luar negeri tersebut berminat untuk 

mendapatkan kontak dengan produsen/eksportir Indonesia 

dalam rangka mengimpor produk-produk dari Indonesia. 
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Adapun produk-produk dan informasi yang diminati oleh calon 

pembeli dari mancanegara adalah agriculture product, 

autoparts, chemicals, CPO & cooking oil, electric & electronic 

products, footwear, medical equipment, metal products, mining, 

pharmaceticel, processed food and beverages, rubber products, 

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

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 September 2015 sebanyak 

16 (enam belas) perusahaan dari 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 September 2015 sebanyak 15 (lima belas) 

perusahaan/pengunjung CSC yang 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 

Pengunjung CSC dari luar negeri pada bulan September 

2015 sebanyak 1 (satu) pengunjung buyer yang berasal dari 

Chile dengan produk yang diminati yaitu batubara. Pada 

kunjungan ke CSC buyer asal Chile tersebut berminat 

dengan salah satu produk yang didisplay di CSC yaitu 

produk plastik yang terbuat dari singkong dan meminta 

untuk dipertemukan dengan eksportirnya.   
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C. Permanent Trade Display (PTD) 

Pada periode Januari - September 2015, perusahaan yang 

memanfaatkan ruang pamer (PTD) sebanyak 48 (empat 

puluh delapan) 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 September 2015, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia (BBPPEI) menyelenggarakan 11 (sebelas) angkatan 

pelatihan yang diikuti oleh 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) 

orang peserta dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pelatihan “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” (Jakarta, 1 - 9 

September 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 24 orang peserta. 

b. Kegiatan “Lanjutan Training of Exporters (TOX) Angkatan 6” 

(Jakarta, 2 - 3 September 2015). Kegiatan ini diikuti oleh 20 

orang peserta. 

c. Kegiatan “Business Matching”* (Surabaya, 2 September 2015). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Training 

of Exporters (TOX) yang diselenggarakan di Surabaya atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan P3E Surabaya. 

d. Pelatihan “Prosedur Impor” (Jakarta, 8 - 11 September 2015). 

Pelatihan ini diikuti oleh 22 orang peserta. 

e. Kegiatan “Workshop Training of Exporters” (Semarang, 8 

September 2015). Kegiatan ini merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan Training of Exporters (TOX) yang akan 

diselenggarakan di Semarang atas kerjasama antara BBPPEI 
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dengan KADIN Semarang. 

f. Pelatihan “Pengembangan Produk Handicraft untuk Pasar 

Ekspor” (Jakarta, 15 - 17 September 2015). Pelatihan ini diikuti 

oleh 12 orang peserta. 

g. Pelatihan “Prosedur Ekspor Plus Simulasi” (Semarang, 8 - 10 

September 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Disperindag Prov. Jawa Tengah serta 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM 

di Prov. Jawa Tengah. 

h. Kegiatan “Training of Exporters (TOX)” (Bandung, 29 September 

- 1 Oktober 2015). Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Disperindag Prov. Jawa Barat serta 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM 

di Prov. Jawa Barat. 

i. Pelatihan “Prosedur Ekspor Impor” (Serang, 8 - 10 September 

2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

BBPPEI dengan Disperindag Prov. Banten serta diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Prov. 

Banten. 

j. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” (Bogor, 15 - 17 

September 2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama 

antara BBPPEI dengan Disperindag Kab. Bogor serta diikuti oleh 

20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Kab. 

Bogor. 

k. Pelatihan “Pengembangan Produk Pangan Kualitas Ekspor” 

(Bogor, 28 - 30 September 2015). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPEI dengan Disperindag. Kotamadya 

Bogor serta diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para 

pelaku UKM di Kotamadya Bogor. 

l. Pelatihan “Negosiasi Bisnis dan Kontrak Dagang Ekspor Hasil 

Pertanian dan Kehutanan” (Lembang, 8 - 10 September 2015). 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI 

dengan Disperindag. Prov Jawa Barat serta diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Prov. Jawa Barat. 

 Untuk tahun 2015 BBPPEI telah menetapkan target pelaksanaan 

diklat ekspor sebanyak 120 (seratus dua puluh) angkatan dengan 
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target jumlah peserta sebanyak 4.045 (empat ribu empat puluh lima) 

orang. Total jumlah pelatihan yang telah terlaksana sejak awal Januari 

2015 hingga akhir September 2015 adalah 88 (delapan puluh 

delapan) angkatan dengan total jumlah peserta 2.440 (dua ribu empat 

ratus empat puluh)orang. Dengan demikian realisasi jumlah angkatan 

diklat ekspor tahun 2015 telah mencapai 73,33% dengan realisasi 

jumlah peserta diklat mencapai 60,32%. 

Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

Selama bulan September 2015 BBPPEI telah melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pada tanggal 3 September 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan pertemuan dengan Mr. Koh Sang Han (tenaga ahli 

dari Korea Selatan yang diperbantukan di BBPPEI) guna 

membahas penyusunan kurikulum dan silabus untuk pelatihan 

“Strategi Penetrasi Pasar ke Korea Selatan”. 

b. Pada tanggal 4 September 2015, Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat evaluasi pelatihan guna meninjau pelaksanaan 

pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan, baik di pusat 

maupun di daerah, guna memperolah masukan dalam rangka 

upaya perbaikan pelayanan ke depan. 

c. Pada tanggal 10 September 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

mengadkaan rapat guna membahas penyusunan kurikulum dan 

silabus untuk pelatihan “Manajemen Ekspor Produk Pertanian” 

dengan menghadirkan Sdr. Nursyamsu Mahyuddin (praktisi) dan 

Sdri. Dika Rinakuki (praktisi) sebagai narasumber. 

d. Pada tanggal 15 September 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat presentasi calon instruktur a.n. Sdr. Jajat 

(praktisi) yang membawakan materi “Prosedur dan Dokumen 

Ekspor”, Sdri. Rachmah Batarfie (praktisi) yang membawakan 

materi “Promosi Ekspor”, serta Sdri. Rahayu Widyantini 

(Widyaiswara BBPPEI) yang membawakan materi “Overview 

Kegiatan Impor”. 

e. Pada tanggal 17 September 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat presentasi calon instruktur a.n. Sdr. Zaenal 

Abidin (praktisi) yang membawakan materi “Identifikasi Potensi 

dan Kesiapan untuk Ekspor”. 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode September 2015                 

22 

22 

f. Pada tanggal 18 September 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat pembahasan standarisasi makalah untuk 

materi “Latihan Pengisian Dokumen Ekspor dan Impor”. 

g. Pada tanggal 25 September 2015, Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat presentasi calon instruktur a.n. Sdri. 

Yosephine Kuntari Hestun Art P. (praktisi) serta Sdr. Victor Tulus 

Pangapoi Sidabutar (Widyaiswara BBPPEI). 

h. Pada tanggal 29 September 2015 Tim Manajemen BBPPEI 

mengadakan rapat penyusunan kurikulum dan silabus untuk 

Workshop “Kemasan Berbahan Dasar Kertas”. 
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

2.1 Kendala, Isu dan Permasalahan 

Jumpa Pers “Shafira 

Silungkang’s Songket goes to 

New York Couture Fashion 

Week” 

Mengingat besarnya potensi daerah Sumatera Barat, dibutuhkan 

sinergitas antara pemerintah daerah dan desainer sebagai upaya 

mengangkat potensi lokal. Pemerintah Kota Sawahlunto 

mengharapkan agar DJPEN dapat memfasilitasi dalam rangka 

mengembangkan industri Songket menjadi salah satu komoditi yang 

memiliki nilai tambah.  

Penjajakan/Pemantapan 

Kebutuhan Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor di 

Kota Palembang, Sumatera 

Selatan 

Disperindag Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan harapannya 

untuk dapat mendirikan P3ED di Palembang, mengingat sejauh ini 

pihaknya masih belum memiliki badan yang memiliki fungsi  sejenis. 

Selain itu, hal tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan 

pendirian Pusat Distribusi yang sedang disiapkan. 

International Fair (IEF) ke-

84 dan Misi Dagang RI di 

Izmir, Turki 

Meskipun diikuti oleh sebagian peserta internasional, namun IEF 

belum menjadi pameran dagang internasional. Hal ini terbukti dari 

belum adanya usaha yang dilakukan secara khusus oleh pengelola 

dalam mendorong dan menarik pengunjung dari kalangan dunia 

usaha (bisnis) sehingga terjadi meeting maupun transaksi antar 

pengusaha (B to B). Ke depannya, apabila Kementerian Perdagangan 

masih akan berpartisipasi dalam IEF, sebaiknya didukung dengan 

agenda pertemuan business meeting atau bisnis matching antara 

pengusaha Izmir maupun Turki dengan peserta dari Indonesia yang 

bertempat di paviliun Indonesia di IEF. 

Partisipasi Pameran SPOGA 

2015 

Melihat hasil positif yang dicapai serta reputasi pameran SPOGA 

2015 perlu dipertimbangkan adanya partisipasi Indonesia yang 

berkelanjutan dan luas lahan yang lebih besar pada SPOGA tahun 

berikutnya untuk mempertahankan eksistensi Produk lndonesia. 

 

 
2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian 

Jumpa Pers “Shafira 

Silungkang’s Songket goes to 

Direktorat P2E berencana untuk mengadakan kegiatan 

Pendampingan Desainer (Designer Dispatch Service) di Provinsi 



 

 

           Ditjen PEN                                                                                                                  Laporan Bulanan Periode September 2015                 

24 

24 

New York Couture Fashion 

Week” 

Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan industri songket di Sumatera 

Selatan.  

Penjajakan/Pemantapan 

Kebutuhan Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor di 

Kota Palembang, Sumatera 

Selatan 

Dukungan yang dapat diberikan oleh Ditjen PEN terhadap upaya 

pembentukan P3ED berupa pendampingan dalam pembuatan kajian 

pembentukan P3ED. Sehubungan dengan hal tersebut, akan 

dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

International Fair (IEF) ke-

84 dan Misi Dagang RI di 

Izmir, Turki  

Keikutsertaan Indonesia di pasar Turki tetap diperlukan dalam 

rangka mempromosikan dan membangun citra Indonesia maupun 

produk-produk ekspor andalan Indonesia di Turki. Masuknya 

produk Indonesia di pasar Turki dapat dijadikan sebagai entry point 

ke pasar sekitar Turki dengan jenis produk yang lebih spesifik 

seperti furnitur (Mobef dan Modeko), plastik (Plastech), hasil 

tambang (Minex), alas kaki (Shoexpo), hasil ternak dan pertanian 

(Animal Expo dan Agro Expo), peralatan bangunan dan konstruksi 

(Unicera untuk ceramic bath kitchen; Turkey Build). 

Partisipasi Pameran SPOGA 

2015 

Kerjasama antara Ditjen PEN dengan SPOGA pada Pameran SPOGA 

diharapkan dapat diperpanjang dan kontribusi Ditjen PEN dapat 

dikembangkan sehingga dapat memfasilitasi luas lahan yang lebih 

besar. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

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

antara lain berupa Jumpa Pers “Shafira Silungkang’s Songket goes to New York Couture Fashion 

Week”, Partisipasi Kemendag pada Pameran Potensi Daerah Festival Boalemo, 

Penjajakan/Pemantapan Kebutuhan Kerja Sama Pengembangan Ekspor di Kota Palembang, 

Sumatera Selatan, Partisipasi pada Fujian - Indonesia Economic and Trade Promotion, International 

Fair (IEF) ke-84 dan Misi Dagang RI di Izmir Turki, Partisipasi Pameran SPOGA 2015, Partisipasi 

Indonesia pada Abasfur Expo dan Expo Cafe di Mexico City, Pelayanan informasi melalui Trade 

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

program diklat ekspor. 

Dengan demikian, sepanjang bulan September 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 September 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. 

 


