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KATA

PENGANTAR

Tujuan strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai selama periode tahun 2015 – 2019 adalah:
(1) Meningkatnya pertumbuhan barang ekspor non migas yang bernilai tambah dan jasa; (2)
Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor; (3) Meningkatnya promosi citra produk ekspor
(Nation Branding); (4) Optimalnya Kelembagaan Ekspor; dan (5) Peningkatan Ekspor Non Migas
300%.
Kunci menuju daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan
mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dan permintaan pasar. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan dilakukan optimalisasi
pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki serta kemampuan untuk memanfaatkan
peluang-peluang perdagangan sekecil apapun. Peningkatan daya saing dan akses pasar, serta
peningkatan daya saing ekspor ini dijabarkan dalam suatu konsep pengembangan ekspor nasional
sebagai arah kebijakan dan strategi Ditjen PEN.
Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Tahunan dan Evaluasi Ditjen PEN adalah untuk memberikan
gambaran secara menyeluruh khususnya bagi unit internal Ditjen PEN atas perkembangan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta hal-hal yang harus ditingkatkan dari masing-masing unit
di lingkungan Ditjen PEN.
Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional (Ditjen PEN), pada setiap tahunnya akan dilaporkan hasil pelaksanaan berbagai kegiatan
Ditjen PEN beserta hasil evaluasinya.
Dengan terangkumnya seluruh perkembangan pelaksanaan kegiatan, tugas pokok, fungsi beserta
evaluasi seluruh unit di lingkungan Ditjen PEN dalam Laporan Tahunan dan Evaluasi Ditjen PEN,
para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk para pimpinan di Kementerian Perdagangan
diharapkan dapat menjadikannya sebagai masukan dalam berkoordinasi maupun memberikan
arahan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Jakarta,

Februari 2016

Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional

Nus Nuzulia Ishak
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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Dalam rangka peningkatan ekspor, kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Kementerian
Perdagangan diprioritaskan pada upaya untuk perluasan pasar ekspor terutama ke pasar-pasar non
tradisional (diversifikasi pasar) dengan mengintensifkan promosi ekspor, peningkatan akses informasi
kepada dunia usaha khususnya UKM, pengembangan kelembagaan ekspor, serta usaha- usaha
peningkatan kemampuan dan profesionalisme dunia usaha khususnya UKM memasuki pasar global.
Selama tahun 2015, kinerja Ditjen PEN dalam mewujudkan visi dan misinya dibagi dalam 6
(enam) kegiatan utama, yakni Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor, Peningkatan Kerja sama
Pengembangan Ekspor, Peningkatan Pengembangan Promosi dan Pencitraan Indonesia di
dalam maupun di luar negeri, Peningkatan Pelayanan Hubungan Dagang dan Informasi Ekspor,
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Diklat Ekspor, Kegiatan Pendukung Lainnya
(Primaniyarta, Primaduta, Penyelenggaraan ITPC, dan Pembinaan P3ED dan Marketing Point).
Terkait dengan upaya Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor, sebagai salah satu wujud komitmen
pemerintah untuk meningkatkan keragaman produk ekspor, Ditjen PEN telah melaksanakan
berbagai kegiatan antara lain meliputi Designer Dispatch Services, kegiatan adaptasi produk,
kegiatan pengembangan merek (rebranding), pengamatan produk ekspor di negara pesaing,
partisipasi pada Indonesia Fashion Week 2015, partisipasi pada pameran potensi daerah Festival
Boalemo, partisipasi pada Gelar Batik Nusantara 2015, partisipasi pada Baros International
Animation Festival 2015, pelaksanaan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2015, penerimaan misi
pembelian, dan kegiatan adaptasi produk di beberapa daerah.
Selain upaya peningkatan diversifikasi produk ekspor, selama tahun 2015 Ditjen PEN juga
melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama internasional, antara lain Penandatanganan Nota
Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),
Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan dengan Department of Foreign
Affairs, Trade and Development (DFATD) Canada, Aktivasi Kerja Sama Pengembangan Ekspor,
Penandatanganan Kerja Sama antara Direktorat KPE dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Ekspor Indonesia, dll.
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Upaya mendorong ekspor juga dilakukan melalui berbagai kegiatan promosi dan pencitraan. Selama
tahun 2015 Ditjen PEN telah melaksanakan sejumlah kegiatan promosi, yakni partisipasi pada
pameran luar negeri sebanyak 19 kegiatan, antara lain pada CAEXPO Nanning – RRT, Hong Kong
Toys & Games Fair, Arab Health, MIHAS Global Halal Market Place – Malaysia, Communic Asia,
World Economic Forum Davos – Swiss, Canton Fair, Las Vegas Market; partisipasi pada pameran
di dalam negeri sebanyak 6 (enam) kegiatan meilputi INACRAFT, IFEX, Dekranas, INTEX, Sail Tomini,
IFFINA; penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, pengiriman 3 (tiga) misi dagang ke Bulgaria,
Denmark dan Polandia, serta penerimaan 31 delegasi misi pembelian dari 11 negara.
Selain melakukan kegiatan pengembangan produk, Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN juga
melakukan kegiatan pengembangan pasar, yang dimaksudkan agar para pelaku ekspor Indonesia
mendapatkan informasi berupa gambaran yang utuh mengenai kondisi pasar tujuan ekspornya
yang meliputi potensi, segmen pasar, dan strategi pesaing, sehingga para pelaku ekspor Indonesia
dapat merumuskan strategi penetrasi pasar yang tepat. Dalam melakukan kegiatan ini, Ditjen PEN
menitikberatkan pada strategi penguasaan informasi pasar melalui kegiatan utama yaitu pelaksanaan
market intelligence, penyusunan market brief, dan penyelenggaraan Customer Service Center (CSC).
Sepanjang tahun 2015, telah tersusun sebanyak 12 laporan market intelligence dan 12 laporan
market brief, yang kemudian akan disebarluaskan kepada pelaku usaha melalui berbagai media, di
antaranya penyelenggaraan kegiatan diseminasi informasi.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan
melalui Ditjen PEN menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ekspor. Selama tahun 2015,
Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan pelatihan sebanyak 117 angkatan pelatihan.
Adapun jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4.055
peserta.
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Workshop kopi dilaksanakan selama lima hari
dengan topik yang berbeda, yaitu SCOPI Task
Forces Program Development; Farmer Centris
for Sustainable Trade dan Farming for Business;
Youth and Sustainable Farming; National
Curriculum for Good Agricultural Practices;
dan Coffee & Cocoa for Health & Beauty.
Sementara itu, pada show and charity, kegiatan
yang dilakukan antara lain coffee cupping,
manual brew bar, espresso bar, roasting corner,
meet the farmers, business 101 dan coffee
superstar. Sedangkan pada area coffee gallery,
pengunjung dapat memperoleh informasi
mendalam mengenai kopi Indonesia.

karena pergeseran budaya masyarakatnya yang
kini mulai menyukai kopi.

Penerimaan Misi Pembelian
Selain penyelenggaraan kegiatan pameran,
selama tahun 2015, Ditjen juga melakukan
penerimaan misi dagang dari berbagai negara
mitra dagang. Penerimaan misi pembelian
terselenggara atas kerja sama antara Ditjen PEN
dengan perwakilan perdagangan, termasuk
Atase Perdagangan dan Indonesia Trade
Promotion Center (ITPC).
Kegiatan penerimaan misi pembelian dilakukan
dengan cara memberikan fasilitas, antara lain
berupa tiket penerbangan dari negara asal
ke Indonesia serta dari Indonesia kembali
ke negara asal, dan penyediaan akomodasi
bagi calon buyer yang melakukan kunjungan
ke Indonesia untuk melakukan transaksi
dengan perusahaan eksportir. Adapun buyer
yang memperoleh fasilitasi merupakan buyer
yang telah menyatakan komitmennya untuk
melakukan kontrak dagang dengan perusahaan
Indonesia.

DAFTAR

TABEL

Pada hari keempat pelaksanaan TEI 2015
dilaksanakan coffee diplomacy yang
menghadirkan tamu kehormatan Duta Besar
Selandia Baru untuk Indonesia bersama dengan
Deputi II Bid. Pangan dan Pertanian Kemenko
Perekonomian. Pada kesempatan tersebut,
Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia
menyampaikan bahwa Selandia Baru berpotensi
menjadi pasar bagi specialty coffee Indonesia,
karena pergeseran budaya masyarakatnya yang
kini mulai menyukai kopi.

Selama tahun 2015, Ditjen PEN telah
memberikan fasilitasi terhadap 12 delegasi
misi pembelian dari berbagai negara, di
antaranya Jerman, Hungaria, Amerika Serikat,
China, Inggris dan Brazil. Dalam kegiatan
ini, Kementerian Perdagangan memfasilitasi
29 pelaku usaha Indonesia untuk melakukan
kontak langsung dengan calon importir.
Kegiatan ini menghasilkan transaksi dagang
senilai US$ 114,222 juta

dilaksanakan coffee diplomacy yang
menghadirkan tamu kehormatan Duta Besar
Selandia Baru untuk Indonesia bersama dengan
Deputi II Bid. Pangan dan Pertanian Kemenko
Perekonomian. Pada kesempatan tersebut,
Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia
menyampaikan bahwa Selandia Baru berpotensi
menjadi pasar bagi specialty coffee Indonesia,

Tabel 2 Kegiatan Penerimaan Misi Pembelian Tahun 2015
No.

-

Brand Communication (penyusunan
rencana komunikasi pemasaran melalui
berbagai media pemasaran secara
terintegrasi).

Dari kegiatan workshop pengembangan
merek telah terseleksi sebanyak 40 UKM yang
mendapatkan fasilitas pengembangan merek.

Tabel 1 Daftar Pelaku Usaha Terpilih Program Pengembangan Merek, DJPEN 2015
NO

NAMA

ASAL

1.

Komar Batik

Batik dan Fashion Batik

Bandung

2.

Restu Mande

Rendang Kemasan

Bandung

3.

PT. Tama Chocolate Indonesia (Chocodot)

Cokelat Isi Dodol

Bandung

4.

Rendang Uda Gembul

Rendang Kemasan

Bandung

5.

Arenfit

Gula Aren

Bandung

6.

Nokha9 (Family Tree)

Sepatu

Bandung

7.

Benning Food

Olahan Ikan

Bogor

8.

Mim Perdana Mandiri

Susu Bubuk KambingEttawa

Bogor

9.

AGB Sembilanpuluh

Kosmetik Herbal dan Produk Spa

Bogor

10.

House of Rattan

Kerajinan Rotan

Cirebon

11.

Batik Quu

Batik

Cirebon

12.

Belladonna Rattan

Kerajinan Rotan

Cirebon

13.

Wiracana Handfan

Kerajinan Kipas Tangan

Bali

14.

Bali Alus

Produk Spa

Bali

15.

Kupu-kupu Bola Dunia

Olahan Kopi

Bali

16.

Bali Tangi

Produk Spa Herbal Organik

Bali

17.

Sudana Silver

Kerajinan Perak

Bali

14
18.

Utami Silver

Kerajinan Perak

Bali

19.

Rois Home Design

Kerajinan Furnitur dan Dekorasi Rumah

DDS

20.

Alam Raya

21.

PT. Suwastama Blivahom)

Produk

Nilai Transaksi

14 Maret 2015

Cirebon

Rattan Furniture

USD

1.383.000

2

China

31 Juli 2015

Makassar

Rumput laut

USD

60.000.000

3

Hungaria

5 Agustus 2015

Jakarta

Cooking oil

USD

111.754

4

Jepang

21 Oktober 2015

Jakarta

Furnitur

USD

6.000.000

5

Amerika Serikat

21 Oktober 2015

Jakarta

Rempah- rempah

USD

1.000.000

6

Malaysia

21 Oktober 2015

Jakarta

Kopi, teh, makanan,
building material

USD

39.481.725

7

Australia

21 Oktober 2015

Jakarta

Minuman olahan,
furnitur

USD

1.350.000

47

Kegiatan Penerimaan
Misi Pembelian Tahun 2015

47

Tabel 3 Realisasi Anggaran 2015 Per Kegiatan (per 31 Desember 2015)

1

26.

Mawar Art Shop

Kerajinan Basket

DDS

27.

Pradipta

Kerajinan Furnitur dan Aksesoris Interior

DDS

28.

CV. Bodesari Rattan

Kerajinan Rotan

DDS

29.

Norrisa Miliarta

Alas meja, taplakm home decor, dan
souvenir

DDS

30.

Tenun Sutera Isam Garut

Kerajinan Tenun Sutera

DEKRANAS

31.

Paras Ayu

Produk Kecantikan Herbal

DEKRANAS

32.

L&D Art Lamp

Kerajinan Lampu Hias

DEKRANAS

33.

YL Handycrafts

Kerajinan Tangan Berbahan Dasar Enceng DEKRANAS
Gondok

34.

PT. Putri Ayu Bali Indonesia

Kerajinan Furnitur dan Home Decor

DEKRANAS

35.

CV. Bali Tarum Sejahtera

Kerajinan Kain Tenun Alami

DEKRANAS

36.

CV. Yuka Stone Art

Kerajinan Batu

DEKRANAS

37.

Fantase Bali

Kerajinan Bali

DEKRANAS

38.

Celadona

Kerajinan Keramik

DEKRANAS

24.

Tempat

Jerman

No

25.

23.

Waktu

1

Penyerapan Anggaran Ditjen PEN 2015 Pada tahun anggaran 2015 Ditjen PEN
Kementerian Perdagangan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 280.403.696.000
Laporan dan Evaluasi Tahunan 2015
(setelah mengalami revisi pagu) dengan realisasi per tanggal 31 Desember
2015
mencapai Rp. 247.442.865.386,- atau 88,23%. Realisasi anggaran tersebut digunakan
untuk pembiayaan pencapaian kinerja Ditjen PEN antara lain kegiatan peningkatan
diversifikasi pasar ekspor; kegiatan peningkatan diversifikasi produk ekspor, kegiatan
peningkatan nation branding; melakukan market intelligence dan pelayanan pada dunia
usaha; mengembangkan potensi SDM pelaku ekspor serta kegiatan penunjang untuk
peningkatan pelayanan kepada pegawai. Secara umum, pembiayaan anggaran Ditjen
PEN pada tahun 2015 dibagi dalam 7 (tujuh) kegiatan utama yang terlihat dalam tabel
berikut:

Furnitur dan Dekorasi Rumah
DDS
Daftar Kerajinan
Pelaku
Usaha Terpilih
Kerajinan Furnitur
DDS
Editha Artcraft
Kerajinan Furnitur dan Logam
DDS
Program
Pengembangan
Merek,
Lomart Gallery
Kerajinan Mebel Cukli dan Souvenir
DDS
Mekar Abadi
Kerajinan Daur Ulang Limbah Plastik
DDS
DJPEN
2015
Manfaat Nyiur Daya (Prawira Village)
Kerajinan Batok Kelapa
DDS

22.

14

PRODUK

Asal Misi

Kegiatan
Peningkatan Kualitas

Pagu Revisi (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Persentase (%)

143.438.655.000

122.992.727.773

85,70

41.610.386.000

36.877.807.238

88,60

9.678.623.000

9.165.546.816

94,69

6.424.164.000

5.953.478.385

92,67

46.484.951.000

43.675.062.877

93,95

3.739.328.000

3.246.562.681

86,82

29.027.589.000

25.531.679.616

87,97

280.403.696.000

247.442.865.386

88,23

Promosi dan
Kelembagaan Ekspor
2

Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya

3.

Pengembangan
Produk Ekspor

4.

Pengembangan Pasar
dan Informasi Ekspor
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88

5.

Pengembangan
Promosi dan Citra

6.

Kerja Sama
Pengembangan Ekspor

7.

Pendidikan dan
Pelatihan Ekspor

88
Total

Realisasi Anggaran 2015 Per
Kegiatan (per 31 Desember 2015)
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Direktorat Jenderal
Pengembangan
Ekspor Nasional

Sekretariat Ditjen

Balai Besar Pendidikan
dan Pelatihan
Ekspor Indonesia

Direktorat
Pengembangan Pasar
dan Informasi Pasar

viii

Direktorat
Pengembangan
Produk Ekspor

Direktorat
Pengembangan
Promosi dan Citra

Direktorat Kerjasama
Pengembangan
Ekspor

Struktur Organisasi
Ditjen PEN

Sesi Dialog Workshop di Bali

Kegiatan Product Intelligence di
Hong Kong

7

13

16

Kegiatan Product Intelligence di
Thailand

Kegiatan Product Intelligence di

Contoh Produk UKM yang

Taiwan

mendapatkan fasilitasi pendaftaran

18

18

Menteri Perdagangan memberikan
sambutan pada Pembukaan
Indonesia International Furniture
Expo (IFEX) 2015

Presiden Republik Indonesia
didampingi Menteri Perdagangan
beserta Dirjen PEN mengunjungi
stand pada Pameran IFEX 2015

Menteri Perdagangan pada

36

37

38
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HKI

19

INACRAFT 2015

Dirjen PEN menyerahkan INACRAFT

Presiden Jokowi bersama dengan
Menteri Perdagangan meresmikan

Award 2015 kepada Pemenang

Trade Expo Indonesia ke-30 2015

Presiden Jokowi dan Menteri
Perdagangan didampingi oleh Dirjen
PEN dan Direktur P2C mengunjungi
stand pameran TEI 2015

39

41

42

Suasana Hall pameran dan food

Stand ASEAN Pavilion pada TEI

Buyer asing tengah melakukan

truck pada TEI 2015

2015

negosiasi dengan peserta TEI 2015

42

43

44

Suasana area Business Matching

Suasana TTI Forum pada TEI 2015

Menteri Perdagangan dan Dirjen
PEN melakukan sesi foto bersama
dengan delegasi dagang Malaysia
pada TEI 2015

45

46

pada TEI 2015

44

46,67

4615

4453

134

4055

2015
45,73
45,27
44,97

2012

3218

45,6
2013

45,5

3137

122
118

118

2011

2012

119

117

2014

2011
2010
2010

2013

2014

Nilai Dimensi Skor NBI Simon

Jumlah Angkatan Pelatihan Diklat

Anholt Indonesia

Ekspor periode 2010 – 2015

72

83

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Peserta Pelatihan Ekspor

84

202

254

160
142
96
76

82

38
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Pelaksanaan Kegiatan Forum
Koordinasi Teknis (FKT) Program
Pengembangan Ekspor Nasional
Tahun 2015

86

0

2

2

0

I/A

I/B

I/C

I/D

32
12

10

II/A II/B

II/C

20

30
8

2

2

II/D III/A III/B III/C III/D IV/A IV/B IV/C IV/D IV/E

8

8

SD

SLTP

0
SLTA

D3

S1

Jumlah Angkatan Pelatihan Diklat

Komposisi Pegawai Ditjen PEN

Ekspor periode 2010 – 2015

berdasarkan Tingkat Pendidikan

87

87

S2

S3
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LATAR BELAKANG
Upaya peningkatan ekspor mempunyai
peranan strategis untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional
Pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas
sasaran pembangunan nasional dapat didorong
melalui peningkatan konsumsi dalam negeri,
peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi.
Merujuk pada hal tersebut, dapat dikatakan
bahwa upaya peningkatan ekspor mempunyai
peranan yang sangat strategis untuk dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
yang pada gilirannya berdampak pada
kesejahteraan dan kemakmuran. Pengembangan
ekspor non migas, baik barang maupun
jasa, pada dasarnya merupakan andalan
jangka pendek bagi pemulihan ekonomi,
dan merupakan prioritas jangka menengah
hingga jangka panjang untuk terus memacu
pertumbuhan ekonomi nasional, melalui
meningkatkan perolehan devisa, perluasan
lapangan kerja, serta pemanfaatan sumber daya
dalam negeri.
Dalam upaya peningkatan ekspor, kebijakan dan
langkah-langkah yang ditempuh diprioritaskan
untuk perluasan pasar ekspor ke pasar-

pasar prospektif dengan mengintensifkan
kegiatan promosi, peningkatan akses informasi
kepada dunia usaha, pengembangan produk,
pemberdayaan kelembagaan ekspor, penguatan
kerja sama ekspor, dan peningkatan kapasitas
pelaku ekspor dalam memasuki pasar global.
Perubahan situasi dan kondisi perdagangan
luar negeri yang mengarah kepada globalisasi
sektor perdagangan mengakibatkan Indonesia
dihadapkan pada berbagai hambatan
perdagangan internasional, dan sekaligus
menjadi tantangan untuk dapat memanfaatkan
peluang dalam era globalisasi tersebut.
Hal lain yang ditimbulkan adalah kompetisi
yang semakin ketat yang menuntut fasilitasi
perdagangan luar negeri lebih efisien dan
efektif; promosi ekspor yang tersinergi dan
sistematis, serentak dan simultan; serta manuver
diplomasi perdagangan dan intelijen bisnis
yang tajam untuk mendobrak hambatan pasar,
mengamankan akses pasar dan kebijakan
industri dan perdagangan Indonesia.
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Peningkatan daya saing yang berkelanjutan
produk-produk Indonesia di pasar global
Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian
Perdagangan, peran strategis Ditjen PEN
dalam pengembangan ekspor nasional adalah
membangun daya saing yang berkelanjutan
produk-produk Indonesia di pasar global.
Membangun daya saing yang berkelanjutan
diperlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh
potensi sumber daya yang dimiliki serta
kemampuan memanfaatkan peluang yang ada.
Untuk meningkatkan daya saing, khususnya
bagi UMKM di Indonesia, perlu dilakukan
pembinaan lintas sektoral yang meliputi
pembinaan SDM. Begitu pula dengan
pemberian bimbingan dan konsultasi ekspor
untuk mendorong peningkatan kualitas
produk ekspor dengan bantuan tenaga ahli,
meningkatkan kualitas pelayanan permintaan
hubungan dagang (inquiry) kepada dunia usaha
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dan kepada pembeli luar negeri yang mencari
mitra dagang di Indonesia, mengembangkan
analisis pengamatan pasar untuk memperkuat
dan mengoptimalkan terobosan pasar, serta
mendorong pengembangan jaringan dan kerja
sama pemasaran di luar negeri.

Maksud dan Tujuan
Laporan dan Evaluasi Tahunan ini disusun
dengan maksud dan tujuan untuk memberikan
gambaran kegiatan yang dilakukan serta
capaian kinerja yang dihasilkan oleh Ditjen
PEN sepanjang tahun anggaran 2015. Selain
itu, penyusunan laporan ini diharapkan dapat
menjadi salah satu pertimbangan, saran dan
masukan bagi penyusunan program peningkatan
ekspor nasional tahun anggaran berikutnya.

VISI MISI, TUGAS DAN FUNGSI
Visi dan Misi Ditjen PEN
Visi Kementerian Perdagangan
“Perdagangan sebagai Sektor Penggerak
Pertumbuhan dan daya Saing Ekonomi
serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang
Berkeadilan”.
Misi Ditjen PEN
Mengembangkan dan mempromosikan ekspor
non migas dengan melakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja diversifikasi pasar
tujuan ekspor secara berkualitas.
2. Meningkatkan kinerja diversifikasi produk
ekspor secara berkualitas.
3. Meningkatkan pencitraan Indonesia ke pasar
internasional.

Tujuan Strategis Ditjen PEN

Sasaran Strategis Ditjen PEN

Selama periode tahun 2015-2019, tujuan
strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai secara
garis besar ialah Peningkatan ekspor barang non
migas yang bernilai tambah, Peningkatan akses
dan pasar internasional, serta Pemantapan
Promosi Ekspor dan Nation Branding.

Sasaran strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai
selama periode 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1. Meningkatnya pertumbuhan barang ekspor
non migas yang bernilai tambah dan jasa
Upaya ini dilakukan untuk mendorong
pertumbuhan ekspor non migas melalui
peningkatan ekspor produk bernilai
tambah tinggi, sekaligus memperbaiki
komposisi ekspor Indonesia yang selama
ini masih didominasi produk primer. Upaya
ini juga dimaksudkan untuk mendorong
pertumbuhan industri manufaktur dan sektor
jasa nasional.
2. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk
ekspor
Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap beberapa jenis
produk tertentu dan kelompok negara-
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negara tujuan ekspor tertentu. Upaya yang
ditempuh antara lain melalui kegiatan
pengembangan desain, dukungan
penciptaan kemasan dan merek, serta
penyediaan informasi pasar tujuan ekspor.
3. Meningkatnya citra produk ekspor Indonesia
(Nation Branding)
Tujuan strategi ini ialah upaya pencitraan
produk ekspor Indonesia sebagai salah
satu dimensi pencitraan Indonesia, yang
pada gilirannya meningkatkan awareness
serta preferensi masyarakat global terhadap
produk Indonesia. Aktivitasnya meliputi
kegiatan partisipasi pada event internasional,
pembuatan video untuk mengkampanyekan
produk Indonesia dan menangkal isu-isu
negatif terhadap produk Indonesia.
4. Optimalnya kelembagaan ekspor
Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan
peran Ditjen PEN menyediakan informasi
dan akses pasar bagi para pelaku usaha
Indonesia untuk meningkatkan ekspor
sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku
ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut,
aktivitas yang dilakukan antara lain
penyediaan informasi pasar tujuan ekspor
yang dapat diakses oleh pelaku usaha,
pendirian lembaga promosi di luar negeri,
serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan
dan pelatihan ekspor.
5. Peningkatan ekspor non migas 300%
Kementerian Perdagangan pada tahun 2015
telah menetapkan target untuk peningkatan
ekspor 3 kali lipat dalam 5 (lima) tahun
ke depan. Upaya pencapaian ekspor 3
kali lipat dalam 5 tahun tersebut didukung
oleh upaya-upaya peningkatan daya saing,
diversifikasi pasar dan produk, peningkatan
kualitas promosi dan nation branding, serta
optimalisasi kelembagaan ekspor.

6
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Arah Kebijakan
Arah kebijakan perdagangan luar negeri
adalah meningkatkan daya saing produk
ekspor non migas, serta untuk mendorong
peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor
dan keberagaman produk ekspor, meliputi
promosi perdagangan (trade promotion),
diplomasi perdagangan (trade diplomacy),
fasilitasi perdagangan (trade facilitation) dan
pengamanan perdagangan internasional (trade
defence).
Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PEN
merupakan refleksi dari Arah Kebijakan dan
Strategi Kementerian Perdagangan yang secara
simultan berinteraksi dengan para pemangku
kepentingan.

Struktur Organisasi Ditjen PEN
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional (Ditjen PEN) dipimpin oleh
seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh
seorang Sekretaris Direktorat Jenderal, 4
(empat) Direktur yang terdiri dari Direktur
Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor,
Direktur Pengembangan Produk Ekspor, Direktur
Pengembangan Promosi dan Citra, dan Direktur
Kerja Sama Pengembangan Ekspor, serta Kepala
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor
Indonesia.

Sekretariat Direktorat Jenderal
Memiliki tugas melaksanakan pelayanan
teknis dan administratif kepada seluruh satuan
organisasi di lingkungan Direktorat JenderaI.
Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi
Ekspor
Memiliki tugas melaksanakan perumusan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis
serta evaluasi di bidang pengembangan pasar
dan informasi ekspor.
Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
Memiliki tugas melaksanakan perumusan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis
serta evaluasi di bidang pengembangan daya
saing produk ekspor.
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
Memiliki tugas melaksanakan perumusan

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis
serta evaluasi di bidang pengembangan
promosi dan citra.
Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor
Memiliki melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, penyusunan, dan koordinasi
pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama
di bidang pengembangan ekspor dengan
badan dunia, organisasi promosi perdagangan
Internasional, antar negara, dan/atau dengan
lembaga pemerintahan dan lembaga non
pemerintahan, serta pemantauan dan penilaian
atas pelaksanaannya.
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor
Indonesia
Memiliki tugas menyelenggarakan dan
mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan
ekspor untuk dunia usaha dan masyarakat.

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PEN
Direktorat Jenderal
Pengembangan
Ekspor Nasional

Balai Besar Pendidikan
dan Pelatihan
Ekspor Indonesia

Direktorat
Pengembangan Pasar
dan Informasi Pasar

Direktorat
Pengembangan
Produk Ekspor

Sekretariat Ditjen

Direktorat
Pengembangan
Promosi dan Citra

Direktorat Kerjasama
Pengembangan
Ekspor
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A. Pengembangan Produk Ekspor
Dalam upaya melakukan diversifikasi produk
ekspor, maka sejumlah program dan kegiatan
yang bersifat simultan perlu terus dilakukan
untuk meningkatkan kontribusi ekspor
komoditas di luar 10 produk utama terhadap
total ekspor non-migas. Adapun kegiatankegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun
2015 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Designer Dispatch Service
Meningkatnya persaingan di pasar internasional
mengharuskan para produsen di seluruh dunia
untuk mampu menciptakan produk-produk
unggulan dengan kualitas yang sesuai dengan
standar global. Selain itu, produk tersebut juga
diharapkan inovatif dan sesuai dengan tren dan
selera konsumen yang sedang berlangsung,
dimana tren dan selera tersebut tidak sama
disetiap pasar.
Apabila produk ekspor Indonesia bisa
memenuhi hal-hal diatas, maka peluang untuk
mendorong kinerja ekspor Indonesia akan
semakin terbuka. Oleh karena itu, kegiatan
Designer Dispatch Service (DSS) adalah salah

satu program unggulan Ditjen PEN yang dalam
realisasinya membutuhkan komitmen kuat dari
berbagai pihak yang terlibat, yaitu Ditjen PEN,
UKM dan desainer.
Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan
DDS antara lain untuk mempromosikan desain
produk yang inovatif yang diambil dari kearifan
lokal Indonesia, mempromosikan desainer
dan UKM Indonesia, mendukung kebutuhan
UKM terhadap pengembangan produk yang
berorientasi desain, memberikan pengalaman
langsung di lapangan kepada desainer
Indonesia dalam kaitan dengan pengembangan
desain produk UKM, serta meningkatkan nilai
tambah dan daya saing produk UKM.
Pada tahun 2015, Kementerian Perdagangan
melalui Ditjen PEN telah mengadakan kegiatan
DDS untuk 16 (enam belas) pelaku usaha yang
tersebar di berbagai daerah dengan rincian
pelaku usaha produk furniture di Jepara,
Cirebon, Solo dan NTB, serta pelaku usaha
produk home decoration di Yogyakarta, NTB,
Bandung dan Surabaya.
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Kegiatan Adaptasi Produk
Kegiatan adaptasi produk merupakan kegiatan
peningkatan daya saing produk Indonesia
melalui transfer informasi dan pendampingan
oleh tenaga ahli (dalam ataupun luar negeri),
agar produk yang dihasilkan sesuai dengan
permintaan dan selera konsumen, trend produk,
life style, isu lingkungan, standardisasi dan
persyaratan impor di negara tujuan ekspor.
Untuk tenaga ahli luar negeri Kementerian
Perdagangan c.q. Ditjen PEN bekerja sama
dengan narasumber yang berasal dari
akademisi, asosiasi, pengusaha yang telah
sukses hingga tenaga ahli dari Asean Korea
Center (AKC). Tujuan penyelenggaraan kegiatan
ini adalah agar produk-produk ekspor Indonesia
dapat menyesuaikan dengan keinginan dan
selera pasar tujuan ekspor.
Pada tahun 2015, telah dilaksanakan 20 kegiatan
adaptasi produk di 15 daerah, diantaranya
adaptasi produk kulit di Garut, adaptasi produk
furniture di Solo, adaptasi produk home decor
di Yogyakarta, adaptasi produk furniture di
Bogor, adaptasi produk furniture di Mataram,
adaptasi produk kulit di Yogyakarta, adaptasi
produk home decor di Mataram, adaptasi
produk ikan di Subang, adaptasi produk home
decor di Jepara, adaptasi produk home decor
di Bandung, adaptasi produk home decor di
Surabaya, adaptasi produk furniture di Cirebon,
adaptasi produk kopi di Jambi, adaptasi produk
e-commerce di Palembang, adaptasi produk
home decor di Tasikmalaya, adaptasi produk
kerajinan di Bandung, adaptasi produk makanan
olahan di Semarang, adaptasi produk perhiasan
perak di Mojokerto, adaptasi produk home
decor di Surabaya dan adaptasi produk animasi
di Cimahi.

Kegiatan Pengembangan Merek (Rebranding)
Kegiatan Pengembangan Merek merupakan
salah satu upaya peningkatan daya saing
produk melalui penguatan atau pengembangan
merek UKM sehingga merek tersebut mampu
meningkatkan nilai jual dan pemasaran produk.
Program pengembangan merek dilakukan
terhadap pelaku usaha yang mempunyai
potensi ekspor antara lain melalui perbaikan
definisi merek, bentuk visual, serta bagaimana
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mengkomunikasikan merek kepada target
pembeli sebagai upaya pengembangan
pemasaran. Tujuan dari pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Merek adalah
untuk memberikan pemahaman kepada para
pemangku kepentingan terhadap pentingnya
pengembangan merek sebagai bagian dari
upaya peningkatan daya saing dan nilai jual
suatu produk. Selain itu, kegiatan ini juga
dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha
membangun mereknya dalam bentuk penataan
identitas merek (logo) dan aplikasinya dalam
bentuk materi promosi dan kemasan produk.
Pada tahun 2015 ini akan dipilih kembali
sebanyak 40 (empat puluh) merek untuk
mengikuti fasilitasi Program Pengembangan
Merek Produk Indonesia yang terdiri dari 4
(empat) tahapan, yaitu:
1. Pengenalan program pengembangan merek
dan seleksi calon perusahaan potensial
melalui program workshop;
2. Dialog lanjutan dengan perusahaan terpilih;
3. Penyusunan brand strategy & brand identity
untuk perusahaan terpilih;
4. Penyerahan hasil kepada perusahaan terpilih.
Pada tahap awal program ini, Kementerian
Perdagangan bekerjasama dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
setempat dalam menyelenggarakan acara
pengenalan program pengembangan merek
dan seleksi calon usaha potensial ekspor dalam
bentuk workshop dengan judul “Program
Pengembangan Merek Produk Indonesia”.
Tujuan dari penyelenggaraan workshop
adalah untuk mensosialisasikan program
pengembangan merek usaha sekaligus
memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha
akan pentingnya merek.
Workshop Pengembangan Merek
Workshop Pengembangan Merek tahun 2015
dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali di 4
(empat) daerah, yakni Bali (tanggal 25 Maret
2015), Bandung (tanggal 6 Mei 2015), Cirebon
(tanggal 28 September 2015) dan Bogor
(tanggal 27 Oktober 2015). Kegiatan workshop
bertujuan untuk melakukan penjaringan calon
pelaku usaha yang akan mendapatkan fasilitasi

program pengembangan merek. Untuk itu,
sebagai bagian dari rangkaian workshop,
juga dilakukan kunjungan perusahaan untuk
dilakukan wawancara dan pengamatan langsung
akan potensi dan kesiapan pelaku usaha dalam
mengembangkan merek. Kegiatan workshop
memperkenalkan program pengembangan
merek, memberikan pelatihan pentingnya
membangun merek pada perusahaan (Basic
Branding & The 5 Arrows of Branding
Strategy) dan diakhiri dengan seleksi calon
usaha potensial yang layak untuk difasilitasi
pengembangan mereknya.

• Brand Personality, analogi/persepsi atas
merek yang dikaitkan dengan karakterkarakter manusia yang dianggap dapat
mewakili karakter merek tersebut.

Materi basic branding yang disampaikan pada
kegiatan workshop adalah:

• Brand Communication, merupakan aktivitas
yang dilakukan dalam mengkomunikasikan
merek sehingga konsumen semakin kenal
dan percaya untuk menggunakan produk
yang dihasilkan.

a. Pengetahuan dasar merek dan kerangka
perumusan strategi pengembangan merek;
b. Peranan dan manfaat merek pada
pengembangan usaha;
c. Contoh-contoh kasus pengembangan merek
dan aplikasi.

• Brand Identity, meliputi semua elemen
merek yang dapat dilihat termasuk di
dalamnya adalah nama merek, logo dan
warna. Identitas merek berfungsi untuk
memberikan ciri khas terhadap suatu merek
yang mampu membedakan suatu merek
dengan merek lainnya sehingga dapat
dengan cepat dan mudah dikenali dengan
konsumen.

Selanjutnya kegiatan pengembangan merek
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Program diawali dengan identifikasi pelaku
usaha dan merek yang akan difasilitasi yang
selanjutnya akan diseleksi sebanyak 40
(empat puluh) pemilik usaha;
b. Setelah ada komitmen dari pemilik merek,
langkah berikutnya adalah konsultan
mendatangi pelaku usaha untuk melakukan
dialog mengenai pengembangan merek dan
pemasaran produk usaha selama ini;

Gambar 2 Sesi Dialog Workshop di Bali

Materi workshop The 5 Arrows of Branding
Strategy dilakukan melalui dialog antara
konsultan dengan pemilik usaha mengenai
rekomendasi pengembangan merek yang
telah disusun sebelumnya, adapun dialog yang
dilakukan meliputi hal-hal berikut ini:
• Brand Diagnostic, merupakan suatu aktivitas
untuk mengetahui persepsi dan harapan
pelaku usaha dalam mengembangkan
usahanya, termasuk mengetahui dengan
baik segmentasi dan target pasar yang akan
dituju.
• Brand Positioning, merupakan persepsi
atas merek yang hendak dibangun di dalam
benak konsumen.

c. Langkah berikutnya konsultan akan
mengidentifikasi temuan yang ada,
kemudian dilanjutkan dengan merumuskan
rebranding strategy & brand identity serta
brand communications yang diharapkan
menghasilkan rumusan strategi merek dan
penyempurnaan brand identity termasuk
logo dan desain kemasan.
d. Rebranding strategy meliputi penyusunan
blueprint pengembangan merek dengan
tahapan:
-

Brand Strategy (penyusunan analisa
SWOT, segmentasi, target pasar,
positioning produk dan strategi
pengembangan merek);

-

Brand Identity (penyusunan filosofi logo,
warna logo dan aplikasi logo pada produk
maupun materi promosi);
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-

Brand Communication (penyusunan
rencana komunikasi pemasaran melalui
berbagai media pemasaran secara
terintegrasi).

Dari kegiatan workshop pengembangan
merek telah terseleksi sebanyak 40 UKM yang
mendapatkan fasilitas pengembangan merek.

Tabel 1 Daftar Pelaku Usaha Terpilih Program Pengembangan Merek, DJPEN 2015
NO

14

NAMA

PRODUK

ASAL

1.

Komar Batik

Batik dan Fashion Batik

Bandung

2.

Restu Mande

Rendang Kemasan

Bandung

3.

PT. Tama Chocolate Indonesia (Chocodot)

Cokelat Isi Dodol

Bandung

4.

Rendang Uda Gembul

Rendang Kemasan

Bandung

5.

Arenfit

Gula Aren

Bandung

6.

Nokha9 (Family Tree)

Sepatu

Bandung

7.

Benning Food

Olahan Ikan

Bogor

8.

Mim Perdana Mandiri

Susu Bubuk KambingEttawa

Bogor

9.

AGB Sembilanpuluh

Kosmetik Herbal dan Produk Spa

Bogor

10.

House of Rattan

Kerajinan Rotan

Cirebon

11.

Batik Quu

Batik

Cirebon

12.

Belladonna Rattan

Kerajinan Rotan

Cirebon

13.

Wiracana Handfan

Kerajinan Kipas Tangan

Bali

14.

Bali Alus

Produk Spa

Bali

15.

Kupu-kupu Bola Dunia

Olahan Kopi

Bali

16.

Bali Tangi

Produk Spa Herbal Organik

Bali

17.

Sudana Silver

Kerajinan Perak

Bali

18.

Utami Silver

Kerajinan Perak

Bali

19.

Rois Home Design

Kerajinan Furnitur dan Dekorasi Rumah

DDS

20.

Alam Raya

Kerajinan Furnitur dan Dekorasi Rumah

DDS

21.

PT. Suwastama Blivahom)

Kerajinan Furnitur

DDS

22.

Editha Artcraft

Kerajinan Furnitur dan Logam

DDS

23.

Lomart Gallery

Kerajinan Mebel Cukli dan Souvenir

DDS

24.

Mekar Abadi

Kerajinan Daur Ulang Limbah Plastik

DDS

25.

Manfaat Nyiur Daya (Prawira Village)

Kerajinan Batok Kelapa

DDS

26.

Mawar Art Shop

Kerajinan Basket

DDS

27.

Pradipta

Kerajinan Furnitur dan Aksesoris Interior

DDS

28.

CV. Bodesari Rattan

Kerajinan Rotan

DDS

29.

Norrisa Miliarta

Alas meja, taplakm home decor, dan
souvenir

DDS

30.

Tenun Sutera Isam Garut

Kerajinan Tenun Sutera

DEKRANAS

31.

Paras Ayu

Produk Kecantikan Herbal

DEKRANAS

32.

L&D Art Lamp

Kerajinan Lampu Hias

DEKRANAS

33.

YL Handycrafts

Kerajinan Tangan Berbahan Dasar Enceng DEKRANAS
Gondok

34.

PT. Putri Ayu Bali Indonesia

Kerajinan Furnitur dan Home Decor

DEKRANAS

35.

CV. Bali Tarum Sejahtera

Kerajinan Kain Tenun Alami

DEKRANAS

36.

CV. Yuka Stone Art

Kerajinan Batu

DEKRANAS

37.

Fantase Bali

Kerajinan Bali

DEKRANAS

38.

Celadona

Kerajinan Keramik

DEKRANAS
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39.

Indo Risakti

Kerajinan Dekorasi Rumah

DEKRANAS

40.

Nekatun

Hasil Rajutan, Sulaman, atau Renda

-

Sumber: Ditjen PEN, 2015

Pengamatan Produk Ekspor di Negara
Pesaing
Kegiatan Pengamatan Produk Ekspor di Negara
Pesaing (Product Intelligence) merupakan salah
satu upaya pengumpulan data dan informasi
terkait dengan pengembangan produk ekspor
yang dilakukan oleh negara pesaing. Hal ini
merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan
rekomendasi strategi pengembangan produk
ekspor Indonesia agar dapat lebih diterima
di pasar global. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan product intelligence adalah
melakukan pengamatan dan pengumpulan
informasi strategis dan taktis terkait konfigurasi
pengembangan produk pesaing di negara
pengamatan. Analisa pengamatan meliputi
strategi pengembangan produk, rantai nilai,
regulasi terkait pengembangan produk secara
global, segmentasi pasar, serta strategi promosi
dan pemasaran produk.
Secara umum pelaksanaan kegiatan Product
Intelligence terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
a. Persiapan, meliputi kegiatan
mengidentifikasikan maksud dan tujuan,
mendefinisikan strategi pelaksanaan
kegiatan, menentukan lokasi dan
narasumber, koordinasi dengan perwakilan
Indonesia di luar negeri, penyusunan jadwal,
agenda penelitian dan pengamatan.
b. Pengamatan langsung di negara pesaing,
meliputi pengumpulan dan identifikasi data
hasil survei, analisa data hasil survei.
c. Pengolahan data dan penyusunan laporan,
meliputi: pengolahan dan analisa data hasil
survei, penyusunan laporan.
Kegiatan Product Intelligence telah dilaksanakan
di 3 (tiga) negara, yaitu:
1. Hongkong
Kegiatan Pengamatan Produk Perhiasan
telah dilaksanakan pada tanggal 26 - 30
April 2015 di Hong Kong. Pemilihan Hong

Kong sebagai lokasi pengamatan mengingat
Hong Kong merupakan salah satu negara
pengekspor terbesar ke-6 untuk produk
perhiasan, sementara Indonesia berada
diposisi ke-36. Produsen Hong Kong
terkenal dalam memproduksi perhiasan
yang fashionable dengan ornamen batu
mulia kecil, perhiasan dari emas murni dan
merupakan salah satu produsen perhiasan
batu giok terbesar di dunia.
Pengamatan dilakukan dengan melakukan
pertemuan dengan 4 (empat) produsen
yaitu: Legend Made; SC Gold Limited; Royal
Pearl Materials Group Ltd; Great Industry
Manufactory dan mengunjungi asosiasi
yaitu Hong Kong Jewelry Manufacturers’
Association (HKJMA). Selain itu juga
dilakukan pengamatan ke pameran Hong
Gift & Premium Fair (HKG&PF) 2015.
Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa:
•• Industri perhiasan di Hong Kong
didominasi oleh sektor perhiasan
berharga. Perkembangan industri ini
turut difasilitasi dari ekspansi pasar lokal,
termasuk di dalamnya penjualan kepada
wisatawan. Produksi perhiasan di Hong
Kong meliputi segmen menengah hingga
ke premium. Industri perhiasan Hongkong
dapat diklasifikasikan menjadi dua sektor
yakni perhiasan yang terbuat dari logam
mulia dan perhiasan imitasi.
•• Dukungan Pemerintah yang terkait
dengan Closer Economic Partnership
Arrangement (CEPA) dengan China
Daratan, mengakibatkan semua produk
asal Hong Kong termasuk perhiasan
mendapatkan tariff-free yang berlaku
sejak 1 Januari 2006. Disamping itu China
juga menghapus hambatan-hambatan
dalam perizinan untuk pembuatan,
distribusi dan retail produk emas.

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

15

Organisasi seperti HKTDC dan HKJMA
juga berperan dalam menghubungkan
kepentingan produsen Hong Kong dalam
kegiatan terkait promosi. Pemerintah
menganggarkan bantuan sejumlah biaya
untuk mengikuti pameran kepada masingmasing perusahaan yang mengajukan
proposal permohonan bantuan.
•• Dalam pelaksanaan aktivitas Produksi,
meskipun proses produksi guna
peningkatan nilai tambah masih
dilakukan di Hong Kong namun proses
manufaktur produksi mulai bergeser
ke China Daratan, terutama ke wilayah
Shenzhen dan Panyu, dengan cara
membangun pabrik atau outsourcing.
Perkembangan teknologi terbaru
memungkinkan dilakukannya produksi
besar-besaran dengan kualitas yang
baik dan harga yang kompetitif. Pada
dasarnya industri perhiasan di Hong Kong
merupakan kerajinan, namun dengan
perkembangan waktu sejumlah perusahan
besar telah meng-instal peralatan
produksi yang canggih dan otomatis
serta mengintegrasikan teknik produksi
yang maju, seperti electroforming
yang meningkatkan efisiensi sehingga

Gambar 3 Kegiatan Product Intelligence di Hong Kong
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menjadikannya industri manufaktur.
•• Dalam pelaksanaan aktivitas inovasi
saat ini, model perhiasan menjadi lebih
berorientasi pada fesyen. Inovasi dalam
desain sangatlah penting di pasar
yang terus bergerak naik. Perusahaan
perhiasan skala besar kebanyakan telah
meng-instal perangkat desain yang
terkomputerisasi dengan sistem CAD/
CAM, CNC untuk mesin perkakas dalam
manufaktur proses produk. Teknologi baru
juga memungkinkan pengembang bahan
material baru untuk jenis perhiasan modis
selain itu juga untuk mengurangi defect
dan meningkatkan akurasi output yang
dirancang.
•• Saat ini dan ke depan, dalam hal
pengembangan produk sebagai upaya
terus meningkatkan daya saing produk,
maka produsen produk perhiasan di Hong
Kong melakukan:
a. Pengembangan desain dan material
bahan baku untuk memenuhi selera
pasar dengan menggunakan teknologi.
b. Membangun lisensi dan branding
untuk produknya.
c. Membangun gerai ritel langsung dan
membangun sistem distribusi online.

2. Thailand
Kegiatan Pengamatan Produk Makanan
Olahan telah dilaksanakan pada tanggal
23 – 28 November 2014 di Bangkok,
Thailand. Pemilihan Thailand sebagai lokasi
pengamatan karena merupakan satusatunya negara di kawasan Asia Tenggara
yang berhasil masuk ke dalam kategori 10
besar pemasok komoditi makanan olahan di
seluruh dunia, tepatnya berada di posisi ke-8
dan mengungguli dua negara Uni Eropa,
yaitu Spanyol dan Inggris. Dengan demikian,
Thailand merupakan eksportir terbesar
untuk komoditi dimaksud di kawasan Asia
Tenggara. Sementara itu, Indonesia masih
berada di posisi ke-4 untuk skala Asia
Tenggara dan ranking ke-25 untuk skala
global.
Pengamatan dilakukan dengan melakukan
pertemuan dengan Thai Food and Drug
Administration (FDA) untuk menggali
sejumlah informasi terkait pengawasan
proses produksi sesuai food safety standards
yang telah ditetapkan, baik untuk skala
nasional maupun internasional. Disamping
itu juga dilakukan kunjungan ke Marketing
Organization for Farmers (MOF), yang
merupakan badan usaha milik negara
di bawah Ministry of Agriculture and
Cooperatives. Institusi ini bertanggung jawab
dalam menyusun program-program Research
and Development (R&D) bagi para petani
dan pengusaha produk-produk pertanian
di seluruh provinsi yang ada di Thailand.
Selanjutnya juga dilakukan kunjungan ke
produsen. Secara garis besar hasil-hasil yang
diperoleh dari pengamatan diketahui bahwa:
•• Sebagai langkah promosi komoditi
makanan olahan di negara ini, Thailand
membangun nation branding dengan
tagline “The Kitchen of the World”.
Pesan yang ingin disampaikan melalui
tagline tersebut adalah bahwa Thailand
adalah negara dengan beragam makanan
olahan, yang merupakan hasil kombinasi
antara hasil alam, pertumbuhan investasi,
kemajuan teknologi, dan didukung

oleh R&D yang sesuai dengan standar
keamanan pangan global. Secara
keseluruhan, produk makanan olahan
yang menjadi unggulan Thailand di
antaranya adalah beras, tuna kalengan,
hasil laut beku, ayam olahan dan buah
kering.
•• Produk makanan olahan yang sebagian
besar adalah Ready-to-Cook (RTC) dan
Ready-to-Eat (RTE), menjadi daya tarik
sendiri bagi konsumen. Selain itu, ukuran
kemasan yang didesain lebih kecil, juga
menjadi pertimbangan sendiri bagi
konsumen yang sangat memperhatikan
kesehatan dan bentuk tubuh ideal.
Apabila dikemas dalam ukuran besar
untuk konsumsi keluarga, maka produsen
umumnya mengemas kembali makanan
dengan ukuran yang lebih kecil sebelum
dimasukkan ke dalam kemasan besar.
•• Kegiatan dan peran Kementerian/
Lembaga terkait di Thailand bersinergi
dalam program-program pengembangan,
mulai dari tingkat kecamatan (tambon),
hingga ke tingkat pusat, sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Hal ini untuk menghindari tumpang
tindih tugas dan tanggung jawab antar
Kementerian/Lembaga. Disamping itu
Keterlibatan langsung pemimpin negara
(baik Raja, Ratu, dan PM Thailand)
dalam memimpin dan mengkoordinasi
secara langsung, mengenai strategi
pengembangan produk-produk makanan
olahan.
•• Aktivitas R&D terhadap pengembangan
produk makanan olahan di Thailand telah
dilaksanakan secara efektif dan intensif,
sehingga menjadi suatu program yang
berkelanjutan, dan mampu menghasilkan
produk yang unggul dari segi kuantitas
serta kualitas. Aktivitas R&D terutama
didukung oleh keberadaan Marketing
Organization for Farmers (MOF), yang
memiliki representatif di seluruh provinsi
yang ada di Thailand. MOF bertugas
untuk menggerakkan para petani agar
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menghasilkan produk pertanian dan
produk makanan yang berkualitas.
•• Peran trader atau trading house yang
sangat signifikan dalam membantu
eksportir mencari buyer potensial,
termasuk menjembatani proses negosiasi.
Disamping itu juga tersedianya lembaga
khusus perbankan yang mengakomodir
kebutuhan para UKM, yaitu SME Bank.
•• Sejumlah pelaku usaha membangun
hubungan simbiosis mutualisme dengan
negara maju, misalnya Amerika Serikat,
sebagai pemasok bahan baku yang
akan diolah oleh pelaku usaha Thailand
menjadi makanan olahan. Selanjutnya,
makanan olahan tersebut akan diekspor
ke negara yang menjadi pemasok bahan
baku tersebut.
3. Taiwan
Kegiatan Pengamatan Produk Mainan
Anak-anak telah dilaksanakan pada tanggal
23-26 November 2015 di Taipei-Taiwan.
Pemilihan Taiwan sebagai lokasi pengamatan
mengingat Taiwan masuk ke dalam 10 besar
produsen dan eksportir mainan, sementara
Indonesia masih berada dalam 25 besar.
Pengamatan dilakukan melalui kunjungan ke
pasar dan ke produsen antara lain: Pengpai
Tax Refund Store; Green Tree Collection;
Great Sun Way Enterprise Ltd; dan Pasar
Shilin. Hasil pengamatan Produk Mainan
Anak-anak yang diperoleh di Taiwan adalah:
•• Di Taiwan, mainan anak-anak yang ada di
pusat perbelanjaan ini umumnya dibuat

Gambar 5 Kegiatan Product Intelligence di Taiwan
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Gambar 4 Kegiatan Product Intelligence di Thailand

oleh produsen mainan anak-anak yang
berinvestasi di China, sehingga sebagian
ada yang mencantumkan made in china
dan sebagian mencantumkan made in
Taiwan, tergantung pasar yang akan
dituju. Ragam mainannya sangat variatif
dan kreatif mengikuti imajinasi anak-anak
modern masa kini. Harga jualnya pun
sangat variatif mulai dari NT$ 100 sd NT$
6000. (US$ 1 = NT$ 32.60).
•• Rancangan desain mainan anak digarap
secara khusus oleh tenaga desainer,
baik merupakan keinginan pembeli
langsung maupun oleh produsen.
Karena figur atau mainan yang dibuat
mengimajinasikan teknologi tinggi maka
banyak proses pembuatan mainan anakanak menggunakan tenaga asistensi dari
Jepang.

Penciptaan Identitas Lokal dan Nasional
(HKI)
Di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan,
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) menjadi sangat penting karena erat
kaitannya dengan perdagangan global di
tingkat internasional. Perlindungan HKI
sangat dibutuhkan dalam hubungan ekonomi
internasional, khususnya dibidang perdagangan.
HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul
atau lahir karena kemampuan intelektual
manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni,
sastra ataupun teknologi, yang dilahirkan
atau diciptakan dengan pengorbanan tenaga,
waktu dan pikiran. Oleh karena itu, karya
yang dihasilkan memiliki nilai lebih dengan
manfaat ekonomi yang tinggi, sehingga bagi
dunia usaha karya-karya itu bisa menjadi aset
perusahaan/industri.
HKI tidak hanya semata-mata masalah teknis
hukum tapi juga menyangkut kepentingan
ekonomi. Pelanggaran HKI dapat menimbulkan
kerugian terhadap negara dalam penciptaan
karya intelektual. Sejak berdirinya WTO, banyak
kasus sengketa perdagangan yang diadukan
karena melanggar ketentuan GATT/WTO. Kasus
yang banyak dipersengketakan adalah masalah
pembatasan impor, pelanggaran HKI, subsidi,
diskriminasi pasar domestik dan diskriminasi

standar barang. Negara-negara maju
menggunakan kebijakan perdagangan yang
bersifat anti persaingan dalam menghambat
impor dan melakukan proteksi domestik secara
tidak wajar. Permasalahan HKI khususnya Hak
Cipta menjadi salah satu alasan beberapa
negara untuk menghambat ekspor produk
Indonesia ke negara tujuan ekspor.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalam
upaya meningkatkan daya saing produk dan
jasa Indonesia serta membantu pelaku usaha/
UKM dalam proses pendaftaran HKI maka
Kementerian Perdagangan melaksanakan
kegiatan penciptaan identitas lokal dan nasional
berupa sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI
untuk 100 pelaku usaha di empat wilayah yakni
di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Riau, Provinsi
Lampung dan Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan kegiatan Penciptaan Identitas Lokal
dan Nasional (HKI) adalah peningkatan kualitas
sumberdaya manusia (SDM) di bidang kekayaan
intektual khususnya bimbingan teknis untuk
pelaku usaha dalam penciptaan identitas lokal
atas hak kekayaan intelektual dalam rangka
meningkatkan daya saing di era globalisasi.
Kegiatan ini dilaksanakan kepada pelaku usaha /
dunia usaha yang memiliki produk yang inovatif
dan memiliki identitas lokal yang mempunyai
potensi untuk di pasarkan di pasar global.

Gambar 6 Contoh Produk UKM yang mendapatkan fasilitasi pendaftaran HKI
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Jumlah peserta yang diproses usulan
pendaftaran HKI masing-masing adalah sebagai
berikut: Kabupaten Pekalongan 24 (dua puluh
empat) aplikasi, Provinsi Lampung 13 (tiga
belas) aplikasi, Provinsi Riau 23 (dua puluh tiga)
aplikasi, Provinsi Jawa Tengah 24 (dua puluh
empat) aplikasi dan Provinsi Jakarta 2 (dua)
aplikasi, sehingga jumlah total aplikasi merek
sebanyak 86 (delapan puluh enam) pemohon
yang disetujui oleh Ditjen HKI. Sedangkan untuk
desain industri diajukan sebanyak 14 (empat
belas) pemohon, sehingga jumlah keseluruhan
pendaftar sertifikasi HKI sebanyak 100 aplikasi.
Masih diperlukan verifikasi ulang mengingat
jumlah merek yang didaftarkan setiap peserta
berjumlah 3 sampai 4 merek serta terdapat
beberapa nama merek yang dimohonkan masih
harus diproses ulang karena ditengarai terdapat
kesamaan dengan perusahaan lain.

Partisipasi pada Indonesia Fashion Week
2015
Pekan mode Indonesia Fashion Week (IFW)
diselenggarakan pada tanggal 26 Februari – 1
Maret 2015 bertempat di Jakarta Convention
Center oleh Asosiasi Perancang Pengusaha
Mode Indonesia (APPMI) dan PT. Kerabat
Dyan Utama (Radyatama). Ini merupakan tahun
ke-4 Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen
PEN memberikan dukungan penuh terhadap
penyelenggaraan IFW. IFW dibuka secara
resmi pada tanggal 26 Februari 2015 secara
bersama oleh Menteri Perdagangan, Menteri
Perindustrian, Menteri Pariwisata, Ketua Dewan
Perwakilan Daerah, dan Kepala Badan Ekonomi
Kreatif. Pembukaan IFW juga dihadiri oleh
Dirjen PEN, Sekjen KUKM, para eselon I instansi
terkait, media, serta pelaku dan pecinta fashion.
Penyelenggaraan tahun ini mengangkat tema
“Fashionable People Sustainable Planet” yang
menekankan industri fesyen dapat selaras
dengan upaya penyelamatan lingkungan hidup.
Pada penyelenggaraan di tahun ini, jumlah
brand fashion yang ditampilkan mengalami
peningkatan dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Terdapat 405 brand fashion yang
berpartisipasi pada tahun 2012 dan meningkat
menjadi 453 brand (pada tahun 2013), 512
brand (pada tahun 2014), dan mencapai 747
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brand di tahun 2015. Selain itu, terdapat
2.522 jenis produk pakaian jadi karya 230
desainer tanah air yang ditampilkan dalam 32
fashion show pada IFW 2015. IFW 2015 juga
mengangkat sektor busana muslim di mana
para desainer dan merek busana muslim diberi
perhatian khusus agar semakin memperkuat sisi
bisnisnya guna mewujudkan target Indonesia
sebagai kiblat busana muslim di Asia bahkan
dunia. Ragam kreasi dan tren busana muslim
melalui panggung parade runway serta
menyediakan zona pameran khusus busana
muslim yang menampung 160 booth pakaian
muslim.
Selain pameran dan peragaan busana, IFW 2015
juga diisi oleh sejumlah kegiatan pendukung
lainnya, diantaranya business matching, seminar
dan mini talkshow. Berdasarkan laporan
penyelenggaraan, jumlah pengunjung mencapai
101.641 orang, dengan jumlah buyer sebanyak
200 orang dari 127 perusahaan, baik lokal dan
internasional. Adapun pembeli internasional
berasal dari 17 negara, yaitu Malaysia, India,
Taiwan, Perancis, RRT, Singapura, Thailand, Sri
Langka, Jerman, Amerika Serikat, Swedia, Arab,
Turki, Meksiko, Korea Selatan, Jepang, dan
Belanda. Beberapa produk yang paling diminati
buyer adalah womens casual (22%), mens casual
(14%), alas kaki (12%), shawl & scarf (10%), tas
(10%), fesyen muslim & assesoris (10%), serta
perhiasan (8%).
Pada penyelenggaraan di tahun 2015, Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
(Ditjen PEN) berpartisipasi pada zona khusus
produk muslim di Hall Cendrawasih dengan
memfasilitasi 40 dari 160 booth yang terdapat
di zona tersebut. Pelaku usaha yang difasilitasi
merupakan pelaku fesyen anggota APPMI
dimana sebagian telah mengikuti workshop
program pengembangan merek oleh Ditjen
PEN. Adapun total hasil penjualan retail atau
business to customer di paviliun Kemendag
selama 4 hari penyelenggaraan IFW 2015
mencapai 2,079 miliar rupiah. Berdasarkan
pengamatan, secara keseluruhan perhelatan
mode IFW 2015 dinilai cukup berhasil
menampilkan karya terbaik desainer fesyen
Indonesia khususnya fesyen muslim dengan
keunikan dan ciri khasnya. IFW diharapkan

menjadi ajang bagi lebih banyak desainer
lokal untuk berkolaborasi dengan industri
manufaktur pakaian jadi, baik domestik maupun
internasional untuk menguasai pasar Indonesia
dan ASEAN.

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.
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 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
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,
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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 bandband lokal Gorontalo.

Partisipasi pada Gelar Batik Nusantara 2015
Kegiatan Gelar Batik Nusantara (GBN)
merupakan agenda dua tahunan yang
diselenggarakan oleh Yayasan Batik Indonesia
(YBI). Dalam penyelenggaraan yang ke-9
tahun 2015 ini, GBN mengangkat tema
“Batik, Pemersatu Bangsa”. Penyelenggaraan
GBN bertujuan untuk memajukan batik dan
usaha kerajinan batik, serta membangun
kegiatan ekonomi bernilai tambah, yang pada
gilirannya mampu mendukung pemerataan
dan peningkatan pendapatan para perajin/
pengusaha batik kecil dan menengah.
Kementerian/Lembaga yang turut mendukung
dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan
GBN 2015 adalah Kementerian Negara BUMN,
Kementerian Pariwisata dan Kementerian
Perdagangan.
Laporan persiapan dan pelaksanaan GBN
2015, yang disampaikan oleh Ibu Ratna Djoko
Suyanto selaku Ketua Panitia, mengawali acara
opening ceremony pada tanggal 24 Juni
2015, bertempat di Plenary Hall – JCC. Pada
kesempatan yang sama, Bapak Wapres Jusuf
Kalla hadir untuk menyampaikan sambutan
dan membuka kegiatan GBN 2015 secara
resmi. Dalam sambutannya, beliau menekankan
pentingnya melestarikan batik sebagai
intangible heritage dari Indonesia yang telah
diakui dunia. Di samping itu, kemajuan industri
batik dalam negeri juga merupakan penggerak
ekonomi bangsa, dalam hal meningkatkan
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pendapatan para pelaku usaha di industri ini.
Sebagai upaya merealisasikan tujuan dari
kegiatan GBN, panitia menyiapkan 350 stan
yang terisi penuh oleh para UKM batik dari
seluruh lndonesia yang ingin berpartisipasi.
Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan GBN
2015, total nilai transaksi yang berhasil
dibukukan para UKM batik mencapai lebih dari
32 miliar rupiah. Selain pameran, kegiatan GBN
ke-9 juga dimeriahkan dengan serangkaian
acara lainnya, seperti simposium, panggung
musik, talkshow/workshop, bedah buku, dan
fashion show.
Paviliun Kemendag pada GBN 2015 dibangun
di atas lahan seluas 100 m², yang memamerkan
ragam batik Indonesia khususnya dari wilayah
pesisir utara Pulau Jawa. Motif pada batikbatik tersebut mendapat pengaruhi budaya
asing, yang dibawa oleh para saudagar
dari mancanegara. Lima budaya asing yang
memberikan pengaruh terhadap motif dan
corak batik antara lain India, Arab/lslam, Cina/
Cina Peranakan, Belanda, dan Jepang. Batik
dimaksud berasal dari berbagai daerah di Pulau
Jawa yang beberapa diantaranya telah berusia
puluhan bahkan ratusan tahun. Kain batik tertua
yang dipamerkan berasal dari Lasem dengan
motif naga dan burung Hong (phoenix), yang
dibuat 150 tahun yang lalu.
Selama 5 (lima) hari pelaksanaan GBN
2015, tercatat sebanyak 9.000 orang lebih
mengunjungi Pavilun Kemendag, Selain itu,
sejumlah media nasional juga datang untuk
meliput di Paviliun Kemendag, diantaranya
adalah Kompas, RTV, TV One, Metro TV, TVRI,
Trans TV, MNC dan Net TV.

Partisipasi pada Baros International
Animation Festival 2015
Kegiatan Baros lnternational Animation Festival
(BIAF) ke-3 telah diselenggarakan pada tanggal
7-10 Oktober 2015, bertempat di Simply
Valore Hotel, Baros, Cimahi – Jawa Barat.
Kegiatan dimaksud merupakan hasil kerjasama
antara Kementerian Perdagangan cq. DJPEN,
Pemerintah Kota Cimahi dan Cimahi Creative
Association. Penyelenggaraan BIAF bertujuan
untuk mengangkat potensi industri animasi di

lndonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Selain itu, melalui penyelenggaraan festival ini,
diharapkan Cimahi juga dapat menjadi salah
satu destinasi wisata kreatif baik bagi turis
domestik maupun turis mancanegara.

Dukungan dan partisipasi DJPEN pada
kegiatan BIAF 2015 direalisasikan dalam bentuk
pembangunan ikon paviliun Kementerian
Perdagangan, yang memfasilitasi 14
perusahaan/UKM bidang animasi, yaitu :

Tema yang diusung pada pelaksanaan BIAF
tahun ini adalah “One Motion for Million
Frames“, yang mengandung pesan persuasif
terhadap para stakeholder yang terlibat di
dalam industri ini. Pesan yang ingin disampaikan
melalui tema ini adalah ajakan untuk turut
mendorong upaya pengembangan subsektor
animasi agar semakin banyak produk-produk
animasi yang dihasilkan oleh pelaku kreatif
animasi lndonesia.

1. Mocca Animation;

Pembukaan kegiatan BIAF ke-3 diadakan pada
tanggal 7 Oktober 2015, di area panggung
utama BIAF, yang diisi dengan sambutan dari
Walikota Cimahi, lbu Ati Suhati dan Kepala
Badan Ekonomi Kreatif/BEKRAF, Bapak Triawan
Munaf. Dalam sambutannya, Wallkota Cimahi
mengharapkan agar kota kecil di provinsi
Jawa Barat ini dapat semakin dikenal dunia
melalui ajang BIAF yang mempromosikan
potensi animasi di dalam negeri. Sementara itu,
Kepala BEKRAF memaparkan data-data yang
menunjukkan bahwa industri animasi Indonesia
berkembang hingga ke kancah internasional.
Acara pembukaan dihadiri oleh sejumlah
perwakilan pemerintah pusat dan daerah,
seperti BPPT, DPRD, Pemkot Cimahi, dan Badan
Penanaman Modal Kota Cimahi. Di samping
itu, beberapa tamu asing yang hadir dalam
acara dimaksud adalah Ed Hooks (akademisi
dari Amerika Serikat), Stephane Aldebert
(pelaku usaha animasi dari Perancis), Rini
Sugianto (animator lndonesia yang berkarir di
Hollywood), Mohammad Abolhassani (pemilik
NAS Animation Studio dari lran), JC Oeveney
(animator dari Perancis), Hannes Martin
Rall (akademisi dari Nanyang Technological
University - Singapura) dan David Kwok
(animator dari Singapura). Kegiatan pembukaan
juga diisi dengan acara talkshow, dengan
menghadirkan sejumlah narasumber seperti
Walikota Cimahi, Kepala BEKRAF, Stephane
Aldebert dari Perancis, dan beberapa animator
dalam negeri.

2. Ayena Studio;
3. Enspire Studio;
4. Hompimpa Animation;
5. ITMT Studio;
6. Living Animation Studios;
7. Supreme VFX Studio;
8. Jotter Production;
9. Kampoong Monster;
10. Kumata;
11. Manimonki;
12. PT Mekanima lnspira Nagara/
Mechanimotion;
13. Our House of Animation/OHA; dan
14. Pionicon.
Salah satu peserta pameran yang difasilitasi
oleh DJPEN, yaitu Ayena Studio, juga akan
berpartisipasi pada paviliun Pride of lndonesia
di pameran Trade Expo lndo yang berlangsung
pada tanggal 21-25 Oktober 2015 di Jakarta
lnternational Expo (JlExpo), Kemayoran Jakarta.

Pelaksanaan Konvensi pada Pekan Produk
Kreatif Indonesia (PPKI) 2015
Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2015
dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober
hingga 1 November 2015, dimana kegiatan
ini merupakan agenda rutin tahunan yang
pada tahun ini merupakan pelaksanaan ke-9
kalinya. Kegiatan PPKI yang mengusung tema
“Strategi Memasuki Pasar Global melalui
Peningkatan Daya Saing Produk” ini terdiri dari
tiga rangkaian agenda utama yaitu Konvensi,
Pameran dan Gelar Budaya dengan melibatkan
lebih dari 17 Kementerian dan Lembaga terkait
di mana Kementerian Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan menjadi ketua pelaksananya.
Melalui penyelenggaraan PPKI, Kementerian
dan Lembaga tersebut sekaligus menunjukkan
komitmennya dalam mengimplementasikan
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang
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Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sebagai ujung
tombak perekonomian Indonesia, Kementerian
Perdagangan melalui Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) turut
berkontribusi sebagai koordinator bidang
Konvensi PPKI 2015. Pelaksanaan Konvensi
PPKI merupakan salah satu upaya pemerintah
dalam memperkuat industri kreatif. Industri
kreatif diyakini akan meningkatkan daya saing
produk lokal dalam menghadapi persaingan
di pasar internasional sehingga pelaku usaha
perlu dibekali informasi dan wawasan mengenai
signifikansi pengembangan ekonomi kreatif di
Indonesia.
Konvensi PPKI 2015 mengangkat tema “Strategi
Memasuki Pasar Global melalui Peningkatan
Daya Saing Produk”. Hal ini menunjukkan visi
Pemerintah untuk memajukan industri kreatif
di Indonesia agar produk Indonesia makin
diperhitungkan di kancah internasional. Semua
pihak diharapkan dapat memanfaatkan konvensi
ini untuk meningkatkan pengetahuannya.
Generasi muda, mahasiswa, entrepreneur muda,
dan juga pelaku kreatif harus meningkatkan
wawasannya agar daya saing produk makin
tinggi dan dapat diterima di pasar ekspor.
Konvensi PPKI mengusung lima agenda utama
hasil kerja sama Kementerian Perdagangan
dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan konvensi
PPKI sendiri akan berlangsung selama empat
hari pada 28–31 Oktober 2015.
Pertama, menggali selera desain untuk pasar
ekspor. Peserta konvensi yang terdiri dari
pejabat pemerintah, pelaku kreatif, UKM
potensial ekspor, desainer dan kalangan
akademisi diberikan informasi terkini
perkembangan industri kreatif di luar negeri
dalam acara Temu Duta Besar oleh Kementerian
Luar Negeri. Tema yang diangkat yaitu
“Menggali Selera Desain untuk Pasar Ekspor”
dengan menghadirkan pembicara Duta Besar
RI di Karakas, Venezuela; Warsawa, Polandia;
Canberra, Australia; dan Astana, Kazakstan.
Kedua, pengembangan desain untuk
meningkatkan nilai tambah produk. Digelar
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Seminar Desain Kreatif oleh Kementerian
Perdagangan dengan tema “Pengembangan
Desain sebagai Upaya Peningkatan Nilai
Tambah Produk”. Para pembicara yang
dihadirkan dalam seminar ini yaitu Direktur
Pengembangan Produk Ekspor Kementerian
Perdagangan, akademisi dari ITB (Muhammad
Ikhsan dan Andar Bagus), serta praktisi dari
dunia usaha (Sabar Situmorang). Desain
dipandang sangat penting dalam meningkatkan
nilai tambah suatu produk, oleh karena itu
dalam seminar ini disosialisasikan programprogram pengembangan produk Ditjen PEN
Kemendag sekaligus eksistensi dan manfaat
suatu lembaga desain kepada pelaku usaha dan
desainer produk.
Ketiga, strategi menembus pasar ekspor. Dialog
Ekspor yang dilaksanakan mengambil tema
“Tren Desain Produk Home Décor untuk Pasar
Ekspor”. Hadir sebagai pembicara yaitu Direktur
Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor,
Akademisi dari ITB (Andar Bagus), serta Praktisi
Eksportir Home Décor (Nurhandiah J. Taguba).
Pada sesi ini sektor home décor akan menjadi
sorotan utama karena memiliki peluang ekspor
cukup tinggi.
Keempat, perlindungan hak cipta. Pada ke
sempatan ini, Kementerian Hukum dan HAM
membahas hak kekayaan intelektual, masa
depan musik dan film Indonesia. Acara ini
menghadirkan Dirjen Kekayaan Intelektual,
pencipta lagu James F. Sundah, pelaku industri
musik Jusak Irawan, dan perwakilan Sentra
Lisensi Musik Indonesia Edy Haryanto. Diskusi
ini diisi pemaparan pandangan dari artis Sam
Simbo dan penyanyi Theresia Ebenna. Diskusi
ini diharapkan akan memperkaya para peserta
dengan wawasan pentingnya perlindungan
kekayaan intelektual di bidang musik sehingga
musik Indonesia dapat berkembang dan
bersaing di kancah global.
Kelima, revolusi mental berbasis budaya. Topik
tersebut dikemas dalam serasehan budaya
nasional yang dimotori Kementerian Koor
dinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan. Serasehan bertajuk “Revolusi
Mental Berbasis Budaya” ini bertujuan menge
depankan budaya nasional sebagai jati diri

bangsa dan menjadi dasar upaya merevolusi
mental.

Partisipasi pada Jakarta Fashion Week (JFW)
2015
Jakarta Fashion Week (JFW) 2015 merupakan
salah satu pekan mode terbesar di Asia
Tenggara dilaksanakan pada tanggal 1–7
November 2015 bertempat di Senayan
City Jakarta yang diselenggarakan oleh PT.
Azura Activation, bagian dari Femina Group.
Ini merupakan tahun ke-4 Kementerian
Perdagangan memberikan dukungan
penuh terhadap penyelenggaraan JFW.
Penyelenggaraan tahun ini mengangkat tema
“Setting Fashion Future” sebagai langkah awal
bagi desainer-desainer Indonesia untuk menjadi
bagian penting dari perkembangan mode
dunia. Penyelenggaraan JFW 2015 melibatkan
kurang lebih 180 desainer dengan lebih dari 60
kegiatan fashion show.
JFW 2015 dibuka secara resmi bersama oleh
Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata,
CEO Senayan City, CEO Permata Bank, CEO
Femina Group, dan dihadiri Dirjen PEN, Sekjen
Kementerian Pariwisata, Pemprov DKI Jakarta,
media serta pelaku usaha dan pecinta fesyen
pada tanggal 1 November 2015, bertempat
di JFW Fashion Tent, Senayan City – Jakarta.
Pada acara pembukaan juga dilakukan parade
desainer yang terlibat dalam JFW 2015.
Pada sambutannya, Menteri Perdagangan
menyampaikan harapan agar JFW menjadi
salah satu ajang pekan mode yang paling
berpengaruh di Asia Tenggara dan berpotensi
mengantarkan industri mode Indonesia
memasuki pasar dunia. Selain itu, para desainer
Indonesia diharapkan mampu menciptakan
koleksi desain yang unik, berkualitas tinggi dan
berhasil dalam pemasaran di dalam dan di luar
negeri.
Kemendag melalui Ditjen PEN kembali
berpartisipasi melalui program “Fashionlink”
untuk ke-3 kalinya. Program Fashionlink
merupakan suatu program khusus hasil kerja
sama antara Kementerian Perdagangan dengan
Femina Group yang dilaksanakan pada tanggal
3 - 7 November 2014. Fashionlink merupakan
media bagi para pelaku fesyen Indonesia untuk

bertemu dan menampilkan karya fesyen mereka
sehingga dapat masuk dan dipasarkan di retail
fesyen domestik dan internasional. Pembeli
domestik yang hadir antara lain: Metro, Lotte,
Threew Oress, Orion, Galeries Lafayette, Tozy
Sentosa, Debenhams, dan 9 online stores;
sedangkan pembeli mancanegara berasal dari
negara Inggris (Question Air), Korea Selatan
(CU, Loloan, Mare), Jepang (Fake, Waja.co, Ikei),
Jeddah (EGG), Singapura (Isetan, Gnossem),
Malaysia (Fashion Valet), dll.
Sebelum Fashionlink secara resmi dibuka,
diadakan jumpa pers dengan narasumber
Dirjen IKM Kemenperin, Direktur P2E, Direksi
Femina, dan Director of the Centre for Fashion
Enterprise dari Inggris. Pada kesempatan
tersebut Ditjen PEN menyampaikan harapan
agar fashionlink dapat menjadi media bagi
pelaku fesyen Indonesia untuk melakukan
bisnis dengan pembeli dari luar negeri. Jumlah
pengunjung selama pelaksanaan Fashionlink
mencapai 1150 orang terdiri dari buyers (41),
press (45) dan pengunjung lainnya (1064),
sedangkan daftar media yang meliputi dari
nasional seperti Metro TV, Jakarta Post, Antara,
Femina Group serta media internasional seperti
NHK, CNA Taiwan dan CNN Indonesia.
Fashionlink tahun ini menampilkan berbagai
karya desainer fesyen dalam 75 (tujuh puluh
lima) booth. Adapun desainer-desainer
Indonesia tersebut antara lain; Jenahara,
Nurzahra, Ria Miranda, Yosafat, Albert Yanuar,
La Spina, Toton, Major, Minor, Tex Savario,
Patrick Owen, dll. Jumlah booth peserta tahun
ini meningkat dibandingkan “Buyers Room“
tahun 2014 yang terdiri dari 46 booth desainer.
Diinformasikan juga bahwa JFW telah menjalin
kerja sama exchange program dengan beberapa
negara antara lain Jepang, Korea Selatan,
Inggris dan Australia. Program kerja sama ini
dapat dimanfaatkan oleh desainer Indonesia
untuk berpartisipasi pada pameran fesyen yang
diadakan di kota-kota besar di negara tersebut.
Pada pelaksanaan fashionlink JFW 2015 ini
berhasil terjalin beberapa kerja sama antara
desainer Indonesia maupun internasional
dengan para pembeli potensial, baik yang telah
mendapatkan deal maupun yang masih dalam
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tahap negosiasi. Adapun hasil transaksi business
to business (B2B) mencapai 750.000.000 rupiah
sedangkan total penjualan retail atau business
to customer (B2C) mencapai 878.286.176
rupiah.
Selain itu, sebagai salah satu rangkaian JFW
pada setiap tahunnya, Kementerian Perdagang
an bekerjasama dengan Femina Group juga
mengadakan seminar/workshop dengan
menghadirkan Bette Bondo yang merupakan
pengajar sekolah fesyen dan desain asal Italia,
Istituto Marangoni (London, Inggris, Milan,
dan Italia). Bette menyampaikan berbagai
pengetahuan tentang cara membangun merek,
khususnya produk fesyen, agar menjadi merek
yang terkemuka dan memiliki eksistensi di dunia
fesyen internasional.

Evaluasi dan Rekomendasi
Kegiatan Pengembangan Produk sebagai
Upaya Peningkatan Daya Saing Produk
Ekspor
Dalam upaya peningkatan daya saing produk
ekspor Indonesia di pasar global, Ditjen
PEN telah melaksanakan sejumlah kegiatan
pengembangan produk, di antaranya
pendampingan desainer, adaptasi produk,
pengembangan merek, dan pengamatan
produk di negara pesaing. Secara umum,
kegiatan pengembangan produk yang dilakukan
telah mencakup pokok-pokok pengembangan
produk yang perlu dilakukan dalam upaya
peningkatan daya saing produk ekspor.
Kegiatan-kegiatan pengembangan produk
yang dilakukan dinilai sudah tepat dan mampu
menyasar pelaku usaha yang tepat dengan
pendekatan kegiatan yang dilaksanakan di
area sekitar sentra-sentra produksi di daerah,
misalnya pelaksanaan kegiatan adaptasi produk
kulit di Garut, adaptasi produk furniture di Solo,
adaptasi produk home decor di Yogyakarta,
adaptasi produk furniture di Bogor, adaptasi
produk furniture di Mataram, kegiatan
pendampingan desainer untuk produk produk
furniture di Jepara, Cirebon, Solo dan NTB dan
pendampingan desainer untuk produk home
decoration di Yogyakarta, NTB, Bandung dan
Surabaya.
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Skema khusus atau prioritas produk ekspor
untuk pengembangan produk ekspor
Untuk memaksimalkan program pengembangan
produk ekspor di tahun mendatang, diperlukan
skema khusus atau prioritas produk ekspor yang
akan dikembangkan. Ditjen PEN sebaiknya
membuat grand design pengembangan
produk ekspor yang dilaksanakan dalam kurun
waktu tertentu (5 tahun). Grand Design tersebut
memuat detail kelompok produk yang menjadi
prioritas Ditjen PEN untuk dikembangkan serta
kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk proses
pengembangannya seperti pelatihan, workshop,
seminar, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut
diusahakan selalu berkaitan dengan unit-unit
lain baik di lingkungan Ditjen PEN maupun
di lingkungan Kemendag. Seperti halnya
pelatihan, kegiatan ini dapat bersinergi dengan
BBPPEI. Setelah memperoleh pelatihan, para
pelaku usaha yang difasilitasi, dan dipandang
sudah siap untuk merambah pasar global,
diikutsertakan pada program promosi yang
dilaksanakan oleh Ditjen PEN untuk melakukan
tes pasar.
Selain itu, kegiatan pengembangan produk juga
perlu disinergikan dengan kegiatan-kegiatan
yang merupakan implementasi kerja sama Ditjen
PEN dengan berbagai instansi terkait, termasuk
Trade Promotion Offices (TPOs) dari berbagai
negara. Kerja sama-kerja sama yang dijalin
Ditjen PEN dengan berbagai instansi terkait
kiranya dapat diarahkan pada program-proram
pengembangan produk, selain kegiatan promosi
dagang dan pengembangan kapasitas pelaku
usaha.

Sinergi pelaksanaan product intelligence dan
market intelligence
Terkait dengan informasi pengembangan
produk, Ditjen PEN melakukan kegiatan product
intelligence yang dilakukan di negara tujuan
ekspor produk non migas Indonesia. Untuk
pelaksanaan kegiatan product intelligence
selanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk
melakukan sinergi dengan pelaksanaan
market intelligence. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan bahwa pengembangan pasar
dan produk merupakan kesatuan yang tidak

terpisahkan dan dapat dilaksanakan secara
simultan.
Hasil kegiatan product intelligence sebaiknya
segera disebarluaskan kepada pelaku usaha
di Indonesia tidak perlu menunggu tahun
anggaran berikutnya. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi agar informasi yang disampaikan
masih relevan dengan kondisi terkini, mengingat
sejumlah informasi memiliki siklus yang sangat
pendek (cepat berubah) dan bersidat sangat
dinamis, di antaranya adalah trend, preferensi
dan perilaku konsumen. Untuk itu, perlu untuk
dipertimbangkan mengenai alternatif metode
diseminasi hasil product intelligence. Selama
ini Ditjen PEN hanya melakukan diseminasi
hasil product intelligence di daerah. Kegiatan
diseminasi dapat dilakukan melalui website, baik
website Kementerian Perdagangan maupun
website Ditjen PEN, ataupun memanfaatkan
fasilitas Membership Services. Alternatif
lain adalah dengan menyediakan semacam
newsletter kepada para member CSC.

B. Peningkatan Kerja Sama
Pengembangan Ekspor
Dalam mencapai tujuan peningkatan dan
pengembangan ekspor yang menjadi prioritas
Ditjen PEN, diperlukan keterlibatan peran dari
pihak-pihak lain baik dalam maupun luar negeri
dalam bentuk kerja sama dengan instansi
pemerintah maupun swasta. Penyusunan Kerja
sama ini dilakukan guna penyamaan tujuan
yaitu meningkatkan kerja sama di bidang
perdagangan, khususnya ekspor. Sepanjang
tahun 2015, Ditjen PEN telah melakukan kerja
sama dengan beberapa pihak dan beberapa
kegiatan yang menunjang peningkatan kerja
sama pengembangan ekspor antara lain seperti
yang disebutkan berikut ini.

Penandatanganan Nota Kesepahaman
antara Kementerian Perdagangan dengan
Stakeholders
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
Kementerian Perdagangan dengan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO)
Pada tanggal 13 April 2015 dilaksanakan
penandatanganan Nota Kesepahaman kerja

sama antara Kemendag dengan APINDO. Nota
Kesepahaman ini merupakan perpanjangan
kerja sama sebelumnya yang telah berakhir
pada tanggal 11 Juli 2014. Nota Kesepahaman
kali ini mengusung tema “Pengembangan dan
Pembinaan Pelaku Usaha Nasional dalam Upaya
Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam
Negeri“. Acara penandatanganan dihadiri
oleh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II
di lingkungan Kemendag dan Pengurus DPN
APINDO, Ibu Shinta Wijaya Khamdani (Ketua
Bidang Hubungan Internasional DPN APINDO),
Bapak Yos Ginting (Ketua Bidang Perdagangan
Internasional DPN APINDO), Bapak Agung
Pambudhi (Direktur Eksekutif DPN APINDO), Ibu
Diana M. Savitri (Wakil Direktur Eksekutif dan
Kepala Departemen Hubungan Internasional
DPN APINDO) dan pengurus APINDO lainnya.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara
lain meliputi:
a. Penyebarluasan informasi perdagangan
melalui identifikasi hambatan dan peluang
ekspor dan penguatan pasar dalam negeri;
b. Advokasi perdagangan internasional;
c. Peningkatan SDM pelaku usaha (capacity
building);
d. Pemanfaatan preferensi perdagangan;
e. Peningkatan peran serta dunia usaha dalam
proses negosiasi perdagangan internasional
dan;
f. Koordinasi dalam kegiatan promosi.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan
secara langsung oleh Menteri Perdagangan
dan Ketua Umum APINDO. Melalui kerja
sama ini diharapkan dapat memperkuat
sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi antara
Pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat
akselerasi perdagangan dunia yang semakin
ketat dan dinamis. Pentingnya kerja sama ini
turut disampaikan oleh Bapak Mendag pada
sambutannya, bahwa guna mencapai target
ekspor 300% pada tahun 2019 dan penguatan
perdagangan dalam negeri, maka perlu adanya
peran aktif dan dukungan dari kalangan dunia
usaha.
Melalui kerja sama ini, diharapkan kedua
belah pihak secara sinergi dapat merumuskan
strategi pengembangan ekspor nasional. Selain
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itu, Bapak Mendag mengharapkan agar Nota
Kesepahaman yang telah ditandatangani dapat
segera diimplementasikan kedalam kegiatan
maupun program kerja dari kedua belah
pihak. Dalam waktu dekat, implementasi kerja
sama dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan
identifikasi atau mapping hambatan ekspor yang
dihadapi oleh pelaku usaha.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum
APINDO. Dalam sambutannya, disampaikan
bahwa APINDO memandang perlu adanya
hubungan kerja sama yang strategis dan
efektif antara Pemerintah dan pelaku usaha
dalam upaya menciptakan strategi kebijakan
pengembangan ekspor nasional dan juga
penguatan pasar dalam negeri. Hal ini
mengingat Indonesia merupakan pasar yang
sangat potensial dengan penduduk yang
mencapai ± 240 juta jiwa dan letak geografis
yang strategis di kawasan asia Tenggara,
menjadikan Indonesia sebagai pasar utama
di ASEAN. Oleh sebab itu, guna menghadapi
pasar bebas regional maupun global, APINDO
berkomitmen untuk menjadi mitra strategis
pemerintah dalam meningkatkan daya
saing produk dan pelaku usaha Indonesia.
Melalui skema kerja sama tersebut, APINDO
mengharapkan Kemendag selalu melibatkan
APINDO dalam pelaksanaan kegiatan maupun
program kerja Kemendag. Dengan penyelarasan
program kerja kedua belah pihak, pada akhirnya
dapat bermanfaat bagi para beneficiaries, yaitu
pelaku usaha Indonesia.
Penandatanganan Kerja Sama antara
Kementerian Perdagangan dengan
Department of Foreign Affairs, Trade and
Development (DFATD) Canada
Pada tanggal 8 April 2015, bertempat di
Kantor Kementerian Perdagangan telah
dilaksanakan kegiatan penandatanganan
naskah kerja sama Kementerian Perdagangan
dengan Department of Foreign Affairs, Trade
and Development (DFATD) Canada dalam
Indonesia - Canada Trade and Private Sector
Assistance (TPSA) Project. Naskah kerja sama
tersebut ditandatangani oleh Dirjen PEN dan
Dubes Kanada untuk Indonesia. Proyek TPSA
ini merupakan proyek bantuan pengembangan
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kapasitas UKM dari pemerintah Kanada kepada
pemerintah Indonesia melalui dana bantuan
senilai CAD 12 juta (setara dengan USD 10,5
juta) selama 5 tahun. Bantuan juga diwujudkan
dalam jasa konsultasi, identifikasi peluang
bisnis yang tepat bagi UKM Indonesia melalui
kegiatan riset pasar, serta membangun lebih
banyak komunitas perempuan pengusaha
Kanada-Indonesia. Pada kesempatan
penandatanganan, Menteri Perdagangan
juga berkesempatan hadir untuk menyaksikan
kegiatan tersebut. Menteri Perdagangan juga
menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat
sinergis untuk dapat dimanfaatkan bagi
pengembangan kapasitas UKM Indonesia dalam
memasuki pasar global yang berkembang
sangat dinamis dan kompetitif.
Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Pihak
DFATD bahkan menunjuk Conference Board of
Canada (CBoC) untuk mempersiapkan langkahlangkah teknis bersama Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN).
Sebagai lembaga riset terbesar di Kanada,
CBoC sangat berpengalaman melakukan
pengembangan kemampuan individu dengan
spesialisasi di bidang ekonomi, sosial, bisnis,
kebijakan publik, dan kinerja organisasi. Dalam
pelaksanaan kerja sama ini, tim CBoC akan
didanai/dibiayai oleh DFATD. Ditjen PEN
menaruh perhatian terhadap produk UKM
untuk berperan dalam melipattigakan ekspor
melalui penguatan dan pemberdayaan kaum
perempuan. Kementerian Perdagangan meminta
Kanada untuk mendukung UKM Indonesia
dan pengusaha perempuan berpartisipasi
dalam memperoleh bimbingan guna mengikuti
pameran-pameran perdagangan dan kegiatan
business matching di Kanada.
Proyek TPSA ini akan menyusun riset mengenai
hal-hal yang terkait, seperti identifikasi sektor
produk yang dapat dikembangkan untuk
diekspor ke Kanada, riset pasar dan analisis
rantai nilai, isu-isu mengenai kebijakan
perdagangan, informasi peraturan yang
dibutuhkan dan studi mengenai kesetaraan
gender dan lingkungan terkait produk-produk
yang akan dikembangkan. Proyek TPSA juga
memberikan program pelatihan bagi pegawai
Kementerian Perdagangan melalui kegiatan

seminar, workshop, program magang untuk
pengembangan SDM seperti negosiasi
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan,
promosi ekspor, analisis pasar, riset pasar,
dan informasi peraturan pasar tujuan ekspor.
Selama ini, hubungan perdagangan Indonesia
dengan Kanada terus mengalami peningkatan
selama 5 tahun terakhir, namun Indonesia masih
mengalami defisit dengan Kanada selama
periode tersebut. Dirjen PEN berharap kerja
sama ini dapat meningkatkan ekspor ke Kanada
guna mempersempit nilai defisit tersebut.
Sejumlah unit di Kemendag yang terkait proyek
ini seperti Direktorat Jenderal Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK),
Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan
Internasional (Ditjen KPI), Badan Pengkajian
dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
(BP2KP), Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri (Ditjen PDN), dan Direktorat
Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen
Daglu) juga menjadi penerima manfaat
dari kerja sama ini dan diharapkan dapat
memanfaatkan kerja sama untuk sebesarbesarnya kepentingan Indonesia.
Penandatanganan Kerja Sama antara
Direktorat KPE dengan Balai Besar
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor
Nota Kesepahaman kerja sama antara Direktorat
KPE dengan Balai Besar Pendidikan dan
Pelatihan Ekspor Indonesia yang ditandatangani
oleh Direktur KPE dan Kepala Balai Besar
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015
saat dilaksanakan penandatanganan hingga
tanggal 31 Desember 2015. Nota Kesepahaman
ini merupakan payung hukum bagi kerja sama
antara kedua instansi terkait pelatihan sumber
daya manusia di bidang ekspor pada tahun
anggaran 2015.
Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk
melaksanakan pelatihan sumber daya manusia
di bidang ekspor dalam upaya mendukung
peningkatan kompetensi pelaku usaha ekspor
serta peningkatan daya saing dan nilai tambah
produk ekspor nasional. Bidang yang menjadi
ruang lingkup pada kerja sama ini adalah
pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia

di Bidang Ekspor pada tahun anggaran 2015.
Adapun pelaksanaan pelatihan akan mengikuti
ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta Pelatihan Sumber Daya Manusia di
Bidang Ekspor berjumlah 60 (enam puluh)
orang yang ditetapkan oleh Direktorat KPE
dengan memperhatikan usulan dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan serta Asosiasi
Pelaku Usaha terkait;
2. Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang
Ekspor dilakukan untuk 2 (dua) angkatan,
masing-masing angkatan berjumlah 30 (tiga
puluh) orang;
3. Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia
di Bidang Ekspor diselenggarakan di:
a. Angkatan I dilaksanakan pada minggu
kedua bulan Maret 2015 di kota
Semarang; dan
b. Angkatan II dilaksanakan pada minggu
keempat bulan Maret 2015 di kota
Mataram.
Penandatanganan Kerja Sama antara Ditjen
PEN dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi NTB
Nota Kesepahaman kerja sama antara
Ditjen PEN dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi NTB yang ditandatangani
oleh Sekretaris Ditjen PEN dan Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB
mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015
saat dilaksanakan penandatanganan hingga
tanggal 22 Oktober 2018. Nota Kesepahaman
ini merupakan payung hukum bagi kerja sama
antara kedua instansi terkait pembinaan Balai
Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor
Daerah pada Disperindag Provinsi NTB.
Bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup
pada kerja sama ini adalah:
1. Penyediaan dan penyebarluasan informasi
produk potensial daerah dan informasi pasar
luar negeri;
2. Penyelenggaraan pelatihan dan workshop/
seminar/sosialisasi/ diseminasi bagi pelaku
usaha ekspor termasuk UKM;
3. Fasilitasi promosi produk potensial daerah;
4. Penanganan permintaan hubungan dagang
(trade inquiries);
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5. Penyediaan data dan informasi pelaku usaha
daerah termasuk UKM yang berorientasi
ekspor;
6. Pengembangan produk potensial daerah;
dan
7. Kampanye pencitraan Indonesia dan
kampanye pencitraan produk ekspor skala
nasional (lintas daerah provinsi).
Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
dan PT. Garuda Indonesia
Nota Kesepahaman kerja sama antara
Kementerian Perdagangan RI dengan PT.
Garuda Indonesia yang ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
RI dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia
mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2015 saat
dilaksanakan penandatanganan hingga tanggal
2 Juli 2018. Nota Kesepahaman ini merupakan
payung hukum bagi kerja sama antara kedua
instansi terkait penggunaan jasa pengangkutan
udara dalam pelaksanaan kegiatankegiatan yang diselenggarakan Kementerian
Perdagangan RI.
Bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup
pada kerja sama ini adalah:
1. Pemanfaatan jasa angkutan udara nasional
guna meningkatkan perdagangan;
2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan
yang baik di lingkungan Kementerian
Perdagangan; dan
3. Pemberian dukungan (sponsorship) pada
program dan kegiatan yang dilakukan oleh
kedua pihak.

Aktivasi Kerja Sama Pengembangan Ekspor
Rangkaian kegiatan aktivasi kerja sama
pengembangan ekspor pada tahun 2015
diselenggarakan sebagai perwujudan kerjasama
pengembangan ekspor antara Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
(DJPEN) dengan berbagai mitra kerja sama
baik yang berasal dari kalangan pelaku usaha,
asosiasi, mitra asing dan instansi pemerintah
lainnya, seperti: Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi terkait, Himpunan
Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, PT.
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Asuransi ASEI Indonesia (ASEI), Asosiasi Peng
usaha Indonesia (APINDO), PT. Bank Mandiri,
Investment Commission of Jordan (JIC) dan
Japan External trade Organization (JETRO).
Salah satu rangkaian kegiatan ini diselenggara
kan di Provinsi Bangka Belitung selama 2 (dua)
hari dengan agenda kegiatan meliputi Seminar
dan Klinik Bisnis yang diselenggarakan di
Hotel Novotel Pangkal Pinang pada tanggal
1 Oktober 2015 dan kunjungan perusahaan
ke beberapa usaha kecil dan menengah di
tingkat provinsi pada tanggal 2 Oktober 2015.
Kegiatan serupa juga dilaksanakan di 10
(sepuluh) provinsi lainnya, yaitu Papua (yang
dilaksanakan pada April 2015), Nusa Tenggara
Timur (yang dilaksanakan pada 26 Agustus
2015), D.l Yogyakarta (yang dilaksanakan pada
Agustus 2015), Gorontalo (yang dilaksanakan
pada pertengahan Oktober 2015), Sulawesi
Barat (yang dilaksanakan pada 28 Oktober
2015), Jawa Tengah (yang dilaksanakan pada
29-30 Oktober 2015), Sulawesi Utara (yang
dilaksanakan pada 5 November 2015), Maluku
(yang dilaksanakan pada 5-6 November 2015),
Sumatera Utara (yang dilaksanakan pada
11 November 2015) dan Jawa Barat (yang
dilaksanakan pada 25-26 November 2015).
Tujuan yang ingin dicapai melalui seminar yang
mengambil tema “Pemberdayaan Usahawan
dan Potensi Daerah untuk Meningkatkan
Ekspor” ini adalah meningkatnya pengetahuan,
pengalaman dan keterampilan (skills) para
eksportir/pengusaha Bangka Belitung sehingga
dapat lebih berperan dalam kegiatan usaha
berorientasi ekspor dan mampu menghasilkan
produk yang berdaya saing. Diharapkan pula,
upaya pembinaan dan promosi potensi daerah
dapat dikoordinasikan secara lebih baik oleh
seluruh stakeholders di Bangka Belitung, baik
publik maupun swasta, agar produk yang
dihasilkan oleh produsen/eksportir setempat
lebih berdaya saing dan siap menghadapi
pasar internasional, khususnya terkait dengan
pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN
pada tahun 2015.
Seminar ini dibuka secara resmi oleh Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Provinsi Bangka Belitung dan

dihadiri oleh ± 80 peserta yang terdiri dari
pelaku usaha, anggota asosiasi/Kadin, IWAPI,
dan Koperasi Daerah. Dalam sambutannya
Kepala Disperindag menyampaikan bahwa
daya saing produk Indonesia harus lebih baik
dan mampu menguasai pasar di negara-negara
ASEAN. Untuk mendukung upaya peningkatan
daya saing tersebut, telah dibentuk satuan tugas
persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang
beranggotakan Disperindag-Disperindag yang
ada di Provinsi Bangka Belitung.
Ditjen PEN yang diwakili oleh Kasubdit Asia
Pasifik dan Afrika - DKPE, menyampaikan
sambutan dari Direktur Kerjasama
Pengembangan Ekspor. Dalam sambutannya,
beliau menyampaikan bahwa tujuan dari
penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan pengetahuan dan wawasan para
pelaku usaha sehingga dapat berperan secara
maksimal dalam upaya meningkatkan ekpor
nasional. Untuk itu diperlukan sinergi yang
berkesinambungan diantara para pemangku
kepentingan termasuk para pelaku usaha dalam
melakukan perbaikan yang terus menerus guna
meningkatkan daya saing nasional.
Narasumber pada kegiatan Seminar di hari
pertama adalah perwakilan dari DJPEN
(mengetengahkan mengenai kerjasama
pengembangan ekspor dengan mitra di
dalam dan luar negeri), KADIN (membahas
pembiayaan Perusahaan), PT. Palapa Nusantara
Berdikari (skema Bantuan dan Masyarakat
Ekonomi ASEAN 2015), PT. Asuransi ASEI
Indonesia (Financial Insurance) dan PT. Bank
Mandiri (Sistem Pembayaran Letter of Credit).
Pemaparan yang disampaikan oleh tiap
narasumber antara lain:
a. Narasumber dari DJPEN (kerjasama
pengembangan ekspor dengan mitra
di dalam dan luar negeri) memberikan
pemaparan mencakup perkembangan ekspor
Propinsi Bangka Belitung pada bulan Agustus
2015 adalah sebesar US$ 18,9 juta atau
menurun 82% jika dibandingkan dengan nilai
ekspor pada bulan Juli 2015 yang tercatat
sebesar US$ 103 juta. Negara tujuan utama
adalah Singapura, Belanda, India, Taiwan
dan Jepang. Selain menjelaskan tujuan

pelaksanaan kegiatan, juga disampaikan
secara singkat tugas dan fungsi dari masingmasing unit eselon II di Iingkungan 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 kegiatan
Trade Expo Indonesia (TEI) ke-30 yang
akan diselenggarakan pada tanggal 2125 Oktober 2015 di JIExpo, Kemayoran Jakarta.
b. KADIN Indonesia memberikan paparannya
mengenai potensi ekonomi yang besar
dimiliki oleh Bangka Belitung pada sektor
perikanan dan kelautan. Terkait hal ini, Kadin
mendorong agar tercipta sinergi antara
belanja modal pemerintah dan investasi
swasta ditopang oleh sektor perbankan
serta adanya sinkronisasi promosi ekspor
komoditas unggulan daerah sehingga dapat
berkontribusi pada pertambahan nilai ekpsor.
Sejalan dengan hal tersebut, Kadin telah
mendirikan lembaga kemitraan pembiayaan
“Palapa Nusantara Berdikari” yang telah
dan akan melakukan akeselerasi penyaluran
kemitraan modal kerja kepada UMKM di
daerah-daerah yang “belum bankable”
menjadi “bankable”.
c. PT. Asuransi ASEI Indonesia menyampaikan
sosialisasi mengenai peraturan terkait
asuransi ekspor, yaitu: Peraturan Pemerintah
No. 2 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan
Ekspor/Impor dan Lalu Lintas Devisa dan
Surat Keputusan Menteri Keuangan No.32/
KMK.011/1982 Tanggal 18 Januari 1982
tentang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi
Ekspor. Selain itu, disampaikan pula fasilitasfasilitas yang disediakan oleh ASEI untuk
pelaku usaha, yaitu: asuransi ekspor (export
credit insurance), asuransi kredit (export
credit guarantee), penjaminan (surety bond
counter bank guarantee), asuransi kerugian
umum (general insurance), dan buyer’s
credit insurance by export credit agency
infrastructure program.
Selanjutnya, masih pada hari pertama,
diselenggarakan pula kegiatan Klinik Bisnis
untuk memfasilitasi para pengusaha/eksportir
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Bangka Belitung yang berkeinginan untuk
melakukan tanya jawab dan konsultasi lebih
lanjut seputar pembiayaan ekspor, asuransi
ekspor, pengembangan produk untuk memenuhi
standar internasional dan strategi promosi ke
luar negeri, khususnya ke pasar-pasar nontradisional yang saat ini sedang bertumbuh.
Pada hari kedua dilakukan kunjungan ke
beberapa perusahaan guna melakukan penilaian
(assessment) terhadap industri rumah tangga/
UKM di tingkat provinsi yang memiliki produk
potensial dan layak menerima kredit usaha
sekaligus pembinaan dari Kadin cq. PT. Palapa
Nusantara Berdikari. Kunjungan dilakukan ke
6 (enam) perusahaan dengan hasil sebagai
berikut:
1. PT. Bangka Buana Internasional, merupakan
produsen lada yang saat ini dijalankan oleh
generasi kedua. Kapasitas produksinya
hingga 8 ton dan produknya didistribusikan
di seluruh Indonesia dan juga pasar
mancanegara;
2. Batik Tulis Pakis Simpangkatis, merupakan
kelompok pengrajin wanita yang
memproduksi batik tulis dengan desain
khas Bangka Belitung. Dengan menyewa
sebuah bangunan bekas madrasah, hasil
produksi telah digunakan sebagai seragam
bagi instansi-instansi pemerintah yang ada di
Provinsi Bangka Belitung;
3. Sirup Jeruk Kunci Mirrando yang
memproduksi terasi Bangka dan sirup jeruk
kunci. Jeruk Kunci merupakan jeruk khas
yang banyak ditemui di Provinsi Bangka
Belitung, biasanya jeruk ini disajikan bersama
dengan hidangan olahan ikan. Melimpahnya
bahan baku jeruk kunci menjadi peluang
tersendiri untuk mengolahnya menjadi sirup
dan diharapkan dapat menjadi ikon Provinsi
Bangka Belitung seperti buah markisa. Pada
saat kunjungan, diketahui bahwa pengolahan
Jeruk Kunci masih dilakukan secara manual,
sehingga kapasitas produksinya rendah dan
kualitas yang dihasilkan kurang sempurna.
Namun demikian, pemilik telah melakukan
konsultasi dengan Klinik Kemasan yang ada
di Pangkal Pinang sehingga kemasan yang
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digunakan sudah cukup menarik. Saat ini
pemasaran dilakukan dengan menitipkan
pada toko-toko kemasan dan berharap
untuk dapat memperluas pasarnya ke pasar
nasional maupun internasional;
4. Kericu Super Sindi yakni usaha produksi
kripik telor cumi, Produk makanan olahan
berbahan baku telur cumi-cumi memiliki
potensi ekspor yang bagus dari aspek food
safety (menggunakan bahan baku alami dan
tanpa pengawet) dan harga yang kompetitif.
Namun demikian, proses pengolahannya
masih secara manual dan kurangnya
pemahaman pelaku usaha terkait manajemen
keuangan dan standar produk ekspor
melemahkan daya saing produk, sehingga
UKM tersebut masih memerlukan pembinaan
pada level produksi;
5. Kripik Cumi Nina yang memproduksi produk
cumi tepung crispy. Melimpahnya bahan
baku cumi dimanfaatkan untuk diolah
menjadi makanan ringan. Dalam seminggu
membutuhkan 6 ton cumi basah untuk diolah
dan dalam sehari mampu mendistribusikan
300 kemasan 100 gr ke toko-toko makanan
di sekitar Pangkal Pinang. Pengolahan
dilakukan secara manual dengan tehnik
penggorengan khusus yang telah dipelajari
selama 8 bulan. Tidak semua bagian dari
cumi dipergunakan, hanya bagian badannya
saja, sedangkan bagian kepala, sirip dan
telurnya akan dikirimkan ke pengusaha lain
untuk diolah menjadi kerupuk;
6. Kain Cual Ishadi, merupakan salah satu
pelopor kain cual di Bangka Belitung.
Salah satu kain cual yang dipajang di toko
sudah berusia dua ratus tahun. Kain ini
merupakan milik kakek buyut sang pemilik
toko, yang juga memperkenalkan kain
cual kepada masyarakat Bangka Belitung.
UKM ini memberdayakan perempuan untuk
terlibat dalam proses produksi dan transfer
pengetahuan melalui kegiatan pelatihan.
Kain cual Ishadi merupakan anggota IWAPI
Provinsi Bangka Belitung dan telah mendapat
bantuan berupa peralatan tenun dari
Disperindag Provinsi Bangka Belitung pada
tahun 2010, namun masih membutuhkan

bantuan modal untuk mengembangkan skala
pemasaran produknya.

Kegiatan Identifikasi Kerja sama
Pengembangan Ekspor
Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Kerja sama
Pengembangan Ekspor dilakukan dengan
metode diskusi grup terbatas atau Focus Group
Discussion (FGD). Kegiatan ini bertujuan untuk
mencari dan mengumpulkan informasi serta
hambatan dari para stakeholders di daerah
dalam rangka meningkatkan daya saing dan
pengembangan ekspor produk Indonesia
melalui mekanisme kerja sama.
Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Kerja sama
Pengembangan Ekspor dilaksanakan dengan
menggandeng sejumlah pihak terkait, baik
dari pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku
usaha. Pada kegiatan tersebut didiskusikan
berbagai hal mengenai upaya peningkatan
ekspor, termasuk tata cara ekspor, kendala dan
alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam
pelaksanaan kegiatan ekspor, hingga sharing
kisah sukses sejumlah eksportir dari setiap
daerah.
Pada tahun 2015, kegiatan ini dilaksanakan
sebanyak 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 13
Agustus 2015 dalam bentuk Focus Group
Discussion (FGD), dilanjutkan dengan
kegiatan pemantapan informasi ke beberapa
perusahaan (company visit) pada tanggal
14 Agustus 2015. FGD dibuka oleh Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Bitung serta dihadiri oleh Narasumber dan
±40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari
perwakilan pemerintah daerah, Asosiasi
Usaha Kota Bitung, dan dunia usaha terkait.
Dari kegiatan ini, diperoleh kesimpulan
bahwa penurunan kinerja ekspor Kota
Bitung perlu ditindaklanjuti dan dicermati
oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian
Perdagangan cq.Ditjen PEN. Berdasarkan
hasil FGD dapat dipetakan bahwa salah
satu unsur yang perlu ditingkatkan
adalah penguatan SDM ekspor daerah.
Implementasi dari kegiatan FGD dapat diikuti

dengan kegiatan Capacity Building bagi
SDM ekspor yang ada di Kota Bitung.
2. Kegiatan yang diselenggarakan pada
tanggal 26 Agustus 2015 di Palangkaraya,
Kalimantan Tengah dibuka oleh Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalteng, dihadiri oleh narasumber
dan ±40 (empat puluh) peserta yang terdiri
dari perwakilan pemerintah daerah, kadinda
Provinsi kalimantan tengah dan dunia
usaha. Dari kegiatan ini diperoleh beberapa
informasi terkait kebutuhan kerja sama di
bidang pengembangan ekspor yaitu di
bidang Pengembangan dan pelatihan SDM
berorientasi ekspor dimana bentuk pelatihan
yang dibutuhkan bagi pelaku usaha dan
aparatur daerah adalah pelatihan prosedur
ekspor dan pengembangan produk serta
bantuan dari Ditjen PEN terkait usaha
pengembangan UMKM berorientasi ekspor
yang sedang digalakkan oleh Disperindag
melalui Export Coaching Program.
3. Kegiatan yang diselenggarakan pada
tanggal 9 September 2015 di Palembang,
Sumsel dibuka oleh Sekretaris Disperindag
Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan
ini, Beliau menyampaikan bahwa Provinsi
Sumatera Selatan telah ditunjuk sebagai
salah satu koridor Pusat distribusi untuk
wilayah Sumatera. Terkait hal tersebut,
pemerintah propinsi telah menyiapkan
lahan yang akan digunakan sebagai pusat
distribusi. Diharapkan setiap instansi dan
pelaku usaha yang ada di Palembang dapat
memberikan kontribusinya dan berperan
aktif dalam pengembangan industri di kota
Palembang. Dari hasil diskusi disimpulkan
mengenai kondisi pengembangan usaha di
Palembang, yaitu:
a. Pelaku usaha di Palembang cenderung
menggantungkan usaha di sektor industri
primer, sehingga masih banyak produk
impor yang beredar untuk memenuhi
kebutuhan lokal.
b. Masih rendahnya tingkat kepercayaan
pelaku usaha di Palembang terhadap
program-program yang ditawarkan
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pemerintah daerah, sehingga tidak
banyak pelaku usaha yang mampu
memanfaatkan fasilitas yang disediakan
baik pemerintah daerah maupun instansi
terkait.
c. Minimnya sinergi antara Stakeholder
terkait.
d. Perlunya informasi produk-produk yang
potensial untuk diekspor sebagai salah
satu sarana untuk meningkatkan inspirasi
usaha serta pelatihan yang diinginkan
adalah pelatihan terkait pengembangan
ekspor.
e. Kurang maksimalnya penggunaan
pelabuhan Bom baru untuk mendukung
pengembangan ekspor.

Evaluasi dan Rekomendasi
Kerja sama Pengembangan Ekspor untuk
Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha
Pada tahun 2015, capaian kinerja Ditjen PEN
untuk kegiatan Kerja Sama Pengembangan
Ekspor secara umum telah terlaksana
dengan baik. Ditjen PEN melakukan kegiatan
kerja sama pengembangan ekspor yang
terdiri dari beberapa kegiatan utama yaitu
kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama
pengembangan ekspor, penyusunan dan
penandatanganan naskah kesepakatan kerja
sama dengan lembaga lembaga pemerintah
dan/atau non pemerintah baik di dalam maupun
luar negeri, dan aktivasi/diseminasi hasil kerja
sama.
Selama tahun 2015, Ditjen PEN melalui
Direktorat KPE telah berhasil membuat
kesepakatan dengan 4 (empat) instansi, baik
pemerintah maupun non pemerintah. Kerja
sama dengan instansi pemerintah maupun non
pemerintah di dalam negeri dilakukan dalam
rangka memperkuat UKM ekspor agar mampu
bersaing dengan produk-produk dari negara
lain. Kerja sama yang dihasilkan akan menjadi
jembatan dalam memfasilitasi UKM ekspor
untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan
yang dihasilkan dari adanya kesepakatan
kerja sama ini berupa pelatihan dalam hal
peningkatan capacity building, fasilitasi
promosi produk ekspor, pemberian informasi

34

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

potensi pasar luar negeri, fasilitasi dalam
hal pembiayaan ekspor dan asuransi ekspor.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
capaian ini mengalami penurunan. Pada tahun
2014, jumlah kesepakatan dengan instansi di
dalam negeri mencapai 6 (enam) kerja sama.
Selain kerja sama dalam negeri, pada tahun
2015, Ditjen PEN melakukan kesepakatan
dengan instansi di luar negeri sebanyak 1
(satu) kerja sama. Seperti halnya kerja sama
dengan instansi di dalam negeri, kerja sama
dengan instansi di luar negeri juga dimaksudkan
untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekspor
Indonesia, sekaligus menyediakan fasilitas
untuk mempromosikan produk Indonesia ke
negara-negara yang terlibat dalam kerangka
kerja sama. Capaian kerja sama dengan instansi
di luar negeri pada tahun 2015 ini mengalami
penurunan dengan realisasi yang dicapai pada
tahun 2014 (enam instansi).

Implementasi dari kesepakatan yang telah
dihasilkan oleh Ditjen PEN
Melihat capaian-capaian tersebut di atas, kinerja
Ditjen PEN untuk kegiatan peningkatan kerja
sama pengembangan ekspor secara umum
sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun
demikian terdapat hal-hal yang perlu untuk
diperbaiki sebagai upaya penyempurnaan
pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor di
waktu yang akan datang.
Kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama
di berbagai daerah secara signifikan telah
memberikan masukan bagi Ditjen PEN untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap
para stakeholders, terutama berkaitan dengan
pelayanan informasi, pendidikan dan pelatihan
ekspor, serta pemberian fasilitas promosi ekspor.
Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk
menambah jumlah kegiatan identifikasi pada
tahun-tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan
agar Ditjen PEN dapat mengetahui keinginan
maupun kebutuhan dari para stakeholdernya,
mengingat keinginan dan kebutuhan pelaku
usaha berbeda dari satu daerah dengan daerah
lain.
Salah satu hal yang perlu untuk mendapatkan
perhatian khusus adalah proses implementasi

dari naskah kesepakatan yang telah dihasilkan
oleh Ditjen PEN melalui Direktorat Kerjasama
Pengembangan Ekspor. Kegiatan kerja sama
pengembangan ekspor juga perlu disinergikan
dengan kegiatan-kegiatan unit eselon II
lainnya. Kerja sama-kerja sama yang dijalin
Ditjen PEN dengan berbagai instansi terkait
kiranya dapat diarahkan pada programprogram pengembangan produk, promosi
dagang, penyediaan data dan informasi pasar,
dan pengembangan kapasitas pelaku usaha.
Selain itu, implementasi kerja sama juga dapat
disinergikan dengan kegiatan-kegiatan lain
yang dilaksanakan oleh unit eselon I lainnya
di lingkungan Kementerian Perdagangan,
misalnya dalam hal standardisasi produk
dengan Direktorat Jenderal Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen, pengembangan
UKM daerah dengan Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, dan kerja sama
dalam berbagai bentuk lainnya.
Rekomendasi lain untuk kegiatan kerja sama
pengembangan ekspor adalah unit-unit teknis
juga dapat menyampaikan usulan-usulan kerja
sama, misalnya untuk menindaklanjuti hasil
kegiatan promosi yang telah dilaksanakan
(melalui koordinasi dengan berbagai pihak
terkait), maupun implementasi kesepakatan
yang secara langsung terkait dengan tugas dan
fungsi masing-masing.

C. Pengembangan Promosi dan
Pencitraan
Untuk meningkatkan kinerja ekspor nonmigas
Indonesia, Kementerian Perdagangan melakukan
kegiatan promosi ekspor dengan berpartisipasi
pada sejumlah kegiatan pameran dagang
internasional. Partisipasi Indonesia dalam
kegiatan pameran dagang Indonesia selain
melibatkan para pelaku ekspor Indonesia juga
melibatkan instansi terkait baik pusat maupun
daerah, asosiasi dan pihak swasta.
Pada tahun 2015, Kementerian Perdagangan
melaksanakan promosi dagang berupa
partisipasi pada kegiatan pameran dagang
baik dalam dan luar negeri, penyelenggaraan
Trade Expo Indonesia (TEI) 2015, pengiriman
misi dagang serta penerimaan misi pembelian.
Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya:

• Kegiatan pameran dagang, yang terdiri dari
6 (enam) pameran dagang dalam negeri dan
19 (sembilan belas) pameran dagang luar
negeri, antara lain IFEX, IFFINA, INACRAFT,
DEKRANAS, INTEX dan Sail Tomini (dalam
negeri), Hongkong Toys & Games Fair,
Arab Health, Ambiente, MIHAS Global
Halal Market Place – Malaysia, Canton Fair,
CommunicAsia, dll (luar negeri). Kegiatan
pameran dagang ini menghasilkan nilai total
transaksi sebesar US$ 175,6 juta.
• Kegiatan pameran dagang internasional
yang dilaksanakan oleh Indonesian Trade
Promotion Center (ITPC) yang terdiri dari
36 (tiga puluh enam) pameran dagang di 16
(enam belas) negara, dengan produk yang
dipamerkan antara lain peralatan rumah
tangga, furnitur, kopi dan teh, makanan dan
minuman, elektronik, perhiasan, kecantikan,
TPT, kerajinan, dengan hasil transaksi sebesar
USD 35.573.926, Euro 941.000 ribu, JPY
8,48 juta dan menghasilkan 450 inquiries.
Adapun ITPC yang telah menyelenggarakan
program promosi, yakni ITPC Budapest,
Busan, Chennai, Chicago, Dubai, Hamburg,
Jeddah, Lagos, Los Angeles, Lyon, Mexico
City, Milan, Osaka, Sao Paulo, Sydney, dan
Vancouver..
• Trade Expo Indonesia 2015, diikuti oleh
1.046 pelaku usaha Indonesia dan berhasil
mendatangkan 14.041 buyer mancanegara
dari lebih dari 125 negara dan menghasilkan
transaksi dagang sebesar US$ 909,310
juta. Nilai ini didapat dari transaksi produk
sebesar USD 857.37 Juta dan transaksi
dibidang jasa sebesar USD 51.94 Juta.
Nilai transaksi produk yang terjadi termasuk
transaksi Buying Mission sebesar USD 52.82
Juta dan Business Matching sebesar USD
86.78 Juta.
• Misi dagang: 3 (tiga) kegiatan, yaitu
Bulgaria dan Hungaria, Denmark dan Italia
serta Polandia. Dari kegiatan misi dagang
ini Kementerian Perdagangan berhasil
memfasilitasi 13 pelaku usaha dalam upaya
memperluas pasar ekspor. Kegiatan ini
menghasilkan nilai transaksi langsung sebesar
USD 2,6 juta.
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• Penerimaan Misi Pembelian: 31 delegasi misi pembelian dari 11 (sebelas) delegasi
misi pembelian dari berbagai negara, di antaranya Jerman, Hungaria, Amerika Serikat,
China, Inggris dan Brazil. Dalam kegiatan ini, Kementerian Perdagangan memfasilitasi
29 pelaku usaha Indonesia untuk melakukan kontak langsung dengan calon importir.
Kegiatan ini menghasilkan transaksi dagang senilai US$ 114,222 juta.

Kegiatan Dalam Negeri
Partisipasi pada Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX) 2015
Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2015 pada tahun ini adalah penyelenggaraan
ke-2 dan merupakan pameran furnitur tahunan berskala internasional dan berorientasi
B-to-B. Pameran ini diselenggarakan oleh Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI)
bekerjasama dengan PT. Dyandra - UBM pada tanggal 12 – 15 Maret 2015 di JIExpo,
Kemayoran. Pada penyelenggaraan tahun ini, tercatat sebanyak 700 peserta baik domestik
maupun manca negara, yang berpartisipasi, antara lain: RRT, Turki, Malaysia, Italia, Taiwan,
Belanda, Korea Selatan, Singapura dan Hongkong.
Pada pameran ini, Paviliun Kementerian Perdagangan tampil dengan kontruksi special
design menempati area seluas 130 m² di Hall B mengusung tema “Trade with Remarkable
Indonesia“ dengan konsep gallery.
Pada partisipasinya, Ditjen PEN memfasilitasi 10 (sepuluh) perusahaan Indonesia, yaitu:
1. Basuki Lacasa (patung kuda, serta ukiran kayu jati untuk mebel dan tempat tidur);
2. PT. Evoline Furniture Industry (living furniture serta meja makan dan bar stool dari kayu);
3. PT. Ubin Kayu (flooring dari kayu);
4. PT. Sonindo Gemilang (kursi meja rotan alami);
5. PT. Mentar Usaha Makmur/Sunstrand (bahan baku rotan
6. CV. Panelindo (furniture bambu dan panel);
7. PT. Kayindo Prima Ekspor (living furniture);
8. Sultan Agung Craft (petrified wood dan craft);
9. Mandaka (lampu dari kayu); dan
10. Kalingga Furniture (Gebyok jati dan kursi jati).

Gambar 7 Menteri Perdagangan memberikan sambutan
pada Pembukaan Indonesia International Furniture Expo
(IFEX) 2015
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sintetis);

Gambar 8 Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Perdagangan beserta Dirjen PEN 		
mengunjungi stand pada Pameran IFEX 2015

Selama pameran berlangsung tercatat transaksi sebesar USD 1.413.548. nilai
tersebut merupakan total dari transaksi dagang dan inquiry potensial. Transaksi
terbesar diperoleh oleh PT. Evoline Furniture Industry untuk produk royal table
dan bar stool sebesar USD 625.000 oleh buyer yang berasal dari Filipina, Inggris,
Afrika Selatan, Spanyol, Jerman, Belgia, Turki, Amerika Serikat, Italia, India, Lituania,
Belanda, UAE, dan Peru.

Partisipasi pada Pameran IFFINA, Senayan East Eco Park
IFFINA merupakan salah satu pameran dagang internasional terbesar di Indonesia
khusus produk mebel dan kerajinan. Pameran yang diselenggarakan sejak tahun
2008 diikuti oleh 500 peserta dan dihadiri oleh 4.600 pengunjung dari 95 negara
antara lain Austalia, Amerika Serikat, India, Korea Selatan, dan Republik Rakyat
Tiongkok yang terdiri dari importers, manufacturer, exporter, distributor, wholesaler,
reseller, service company, dan buying office.
Paviliun bertemakan “Trade with Remarkable Indonesia” ini menampilkan 11
(sebelas) perusahaan sebagai berikut: Terra Home (Wall Decoration dari Rotan/
Bantul), Hasta Mandiri Karya (Bathroom Furniture/Yogyakarta), Bamboo House
(Furniture Bambu/Bekasi), Teak 123 (Teak Garden Furniture/Jepara), Meda’s Living
(Furniture & Kerajinan dari Kayu/Bantul), PT Binaperkasa Sejati (Furniture dari Akar
Jati dan Kerajinan dari Batu/Jakarta), CV Tita International (Indoor Furniture/Jepara),
CV Arirang Inspiration (Indoor Furniture/Jepara), Top Mebel (Indoor Furniture/
Jepara), Mandaka (Furniture & Home Décor dari Kayu Jati dan Rotan/Bandung),
dan PT. Sumaputra Anindya (Pintu Kayu/Jakarta).
Paviliun Ditjen PEN cukup menarik minat buyers potensial dari dalam negeri
maupun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari hasil transaksi dan kontak dagang
yang dicapai selama 4 (empat) hari pameran, dimana tercatat total nilai pembelian

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

37

contoh produk dan prospective orders
diestimasikan mencapai USD 712.845 dengan
75 inquiry/permintaan buyers yang perlu
ditindaklanjuti oleh para pelaku usaha. Produk
yang paling diminati adalah pintu kayu untuk
berbagai proyek hotel dan apartemen, lemari
dan kabinet dari kayu bekas, furniture kamar
mandi dengan finishing warna kayu bekas,
furniture dan gazeebo dari bambu, dekorasi
rumah dari batu, garden furniture dan mebel
untuk proyek showroom di dalam negeri.
Prospective buyers berasal dari dalam negeri
sendiri, Belanda, Austria, India, Srilanka,
Tiongkok, Jepang, Belgia, Jerman dan Amerika
Serikat.

Partisipasi pada Pameran INACRAFT 2015,
Jakarta Convention Center
Pameran INACRAFT 2015 berlangsung di
Jakarta Convention Center dan dibuka secara
resmi oleh Bapak Presiden R.I. pada tanggal
8 April 2015 pukul 10.00 WIB dengan diiringi
oleh alat musik tradisional cenceng tanda
dibukanya kegiatan Pameran INACRAFT 2015.
Bapak Presiden didampingi oleh Menteri
Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil & Menengah Anak Agung
Ngurah Puspayoga, Walikota Denpasar I.B.
Rai Dharmawijaya, Ketua Dewan Kerajinan
Nasional, Mufidah Jusuf Kalla, beserta Sekjen
ASEPHI Sugiarto dan pimpinan PT. Mediatama
Binakreasi. Pameran INACRAFT tahun ini
menempati luas area sebesar 25.070 m²
mengusung tema “Through Enchanting Bali
Towards Global Market” dengan provinsi Bali
sebagai ikon utama pameran INACRAFT 2015.
Pameran ini diikuti oleh 1.200 perusahaan yang
berasal dari berbagai provinsi di Indonesia
dan juga beberapa peserta dari negara asing
yang menempati 1.292 stand dengan produk
yang ditampilkan adalah produk handicraft,
gift & houseware, miscellaneous craft, fashion,
embroidery, batik, jewelry, toys & games,
souvenir, dan accessories.
Paviliun Kementerian Perdagangan menempati
area seluas 162 m2 ditempati oleh UKM
binaan Ditjen PEN maupun Ditjen PDN. Pada
partisipasinya kali ini, Ditjen PEN memfasiitasi
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Gambar 9 Menteri Perdagangan pada INACRAFT 2015

sebanyak 11 (sebelas) perusahaan. Paviliun
Kementerian Perdagangan dibangun dengan
desain khusus bertemakan “Trade with
Remarkable Indonesia“. Paviliun Kementerian
Perdagangan berlokasi di Assembly Hall 3
bersama dengan 5 (lima) peserta dari luar
negeri yaitu UAE 9 (Dubai), Iran, Pakistan, India,
Thailand, dan Malaysia.
Selain kegiatan pameran, pada INACRAFT 2015
juga diadakan berbagai kegiatan, diantaranya
seminar yang bertajuk “Peran Multimedia
dan E-Dagang bagi UKM di Era perdagangan
Global“ pada tanggal 9 April 2015 di Ruang
Kakatua, JCC. Kegiatan ini diikuti oleh lebih
dari 100 peserta, terdiri dari pengusaha dan
pengrajin dengan menghadirkan pembicara dari
DJPEN, Kementerian Perdagangan, Lembaga
Pengelola Dana Bergulir (KUMKM), Kolabo
Indonesia (website dan pemasaran digital UKM),
dan Telkomsel.
Selain itu dalam rangkaian acara pameran
INACRAFT 2015 ini juga diselenggarakan
penganugerahan INACRAFT 2015 pada tanggal
10 April 2015 pukul 15.00 WIB di ruang Merak,
JCC. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi
penghargaan bagi karya terbaik anak bangsa
yang dipamerkan di INACRAFT 2015. Para
pemenang INACRAFT Award 2015 rencananya
akan diikutsertakan di World Craft Council
(WCC) Award of Excellence for Handicraft
pada tahun 2015. Pada kesempatan tersebut
Menteri Perdagangan memberikan sambutan &

1. Kategori keramik, yang dimenangkan
Celadona Keramik;
2. Kategori serat alam, yang dimenangkan oleh
PT. Asiana Trade Living;
3. Kategori tekstil, dimenangkan oleh CV.
Taruna Bali Sejahtera;
4. Kategori kayu, dimenangkan oleh Piguno
Furniture;
5. Kategori batu-batuan, dimenangkan oleh YH
Handworks;
6. Kategori metal, dimenangkan oleh Solaris
Bali;

penghargaan bagi pemenang terbaik INACRAFT
Award 2015.
Penganugerahan INACRAFT Award dibagi atas
tujuh kategori utama produk yang akhirnya
didapatkan sebanyak 21 produk dari sekitar
1.292 peserta dan 19 produk independen yang
ada di pameran INACRAFT 2015 dan berhasil
masuk dalam seleksi penjurian. Adapun ke-7
kategori tersebut, antara lain:

7. Kategori berkembang (emerging),
dimenangkan oleh 2 (dua) perusahaan, yaitu
Kreasi Kertas Semen dan Disperindagkop
Kab. Mesuji Lampung; dan
8. Pemenang terbaik adalah Tusuk Konde
Kerang dari Fantasea.
Dari 7 (tujuh) peserta yang terpilih dari
seluruh kategori tersebut, 2 (dua) di antaranya
merupakan binaan Ditjen PEN yaitu Celadona
Keramik untuk kategori keramik dan Wisanka
(Piguno) untuk kategori kayu.

Gambar 10 Dirjen PEN menyerahkan INACRAFT Award 2015 kepada Pemenang
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Selama 5 (lima) hari pameran, Paviliun
Kementerian Perdagangan dikunjungi hampir
2.500 orang. Adapun total transaksi dagang
selama penyelenggaraan pameran mencapai Rp.
342.345.500,-. Nilai tersebut merupakan total
dari transaksi dagang pembeli dari Malaysia,
Singapura, Jepang, India, Pakistan, Thailand,
Iran, RRT, Persatuan Emirat Arab (PEA), Nigeria,
Italia, Afrika, dan juga buyer lokal yang akan
ditindaklanjuti setelah kegiatan pameran.

Partisipasi pada Pameran HUT ke 35
DEKRANAS
Pameran DEKRANAS diselenggarakan pada
tanggal 3 – 5 Juni 2015 di SMESCO Tower,
Jakarta. Pameran ini merupakan rangkaian
kegiatan untuk memperingati HUT ke-35
DEKRANAS.
Pameran mengangkat tema “Peningkatan
Daya Saing Produk Kerajinan Indonesia melalui
Peningkatan Kreativitas dan Regenerasi Perajin”
dengan harapan keberlangsungan produk
kerajinan di tanah air dapat terjaga dan semakin
berdaya saing di pasar global mengingat
bidang usaha kerajinan dapat menciptakan
banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Peserta pameran berasal dari Dekranasda
Provinsi, Dekranasda Kabupaten/Kota,
Kementerian terkait dan BUMN memenuhi
127 stand yang disediakan oleh panitia.
Kementerian yang berpartisipasi diantaranya
adalah: Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perindustrian dan Kementerian Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah dengan memfasilitasi
binaannya.
Kementerian Perdagangan melalui Paviliun
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional (DJPEN) seluas 90 m2 berada
di Exhibition Hall, sebelah paviliun icon
menampilkan 10 perusahaan kerajiinan kriya
unggulan dari berbagai daerah dengan produk
antara lain: produk keramik dan glassware,
perhiasan, home decoration, dan fashion
accessories (pakaian, kain tradisional, tas dan
sepatu).
Selama 3 (tiga) hari pameran, telah tejadi
penjualan senilai 1,3 Miliar Rupiah terdiri dari
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transaksi retail senilai 713,6 juta Rupiah dan
kontak dagang senilai 595,3 juta Rupiah dengan
produk yang banyak diminati antara lain: sepatu
kloom, kain sutera garut, perhiasan, kain dan
baju batik indigo.

Partisipasi pada Pameran Integrated Textile
Industry Trade Show and Home Textile and
Furnishing Fabric 2015 (INTEX 2015)
Pameran Integrated Textile Industry Trade Show
and Home Textile and Furnishing Fabric 2015 INTEX 2015 adalah pameran tekstil dan produk
tekstil terintegrasi di Indonesia yang diadakan
pertama kali dan merupakan hasil kerja sama
antara Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
dengan PT. Cendikia Mulia Komunikasi selaku
event organizer pameran tersebut.
Pameran INTEX yang menempati luas
area sebesar 3.000 m2 mengusung tema
“Recondition Yarn and Fibre As Main Aspect
To Developing Textile Industry”. Pameran ini
diikuti oleh 69 perusahaan yang menempati 63
stand dengan produk yang ditampilkan adalah
antara lain fiber, cotton, silk and blends, batik,
fabric, flannel, yarn, woven, zipper, ribbon, lace,
fastener, trimming, dan embroidery. Pameran
yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal
10 - 12 Juni mencatat kunjungan visitors kurang
lebih sebanyak 1.900 visitors.
Paviliun Kementerian Perdagangan menempati
area seluas 72 m2 yang terdiri dari 8 perusahaan
yang berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat yang dibangun dengan desain
spesial “Trade with Remarkable Indonesia”.
Stand DJPEN - Kementerian Perdagangan
berada di Assembly Hall berdekatan dengan
Ikon Intex.
Selama 3 (lima) hari pameran, stand DJPENKementerian Perdagangan dikunjungi hampir
1500 orang dan telah terjadi potensi transaksi
secara kontrak maupun langsung (retail).
Adapun total estimasi transaksi dagang dan
inquiry selama 3 (tiga) hari mencapai USD
650.297. 3 (tiga) peserta yang mendapatkan
transaksi terbesar secara berturut-turut yaitu
PT. Garuda Mas Textile, PT. Indobutton Kusuma
Perkasa, dan PT. Gistex.

Partisipasi pada Sail Tomini 2015
Pameran Potensi Daerah Sail Tomini 2015
diadakan di Pantai Kayu Bura Kabupaten Parigi
Moutong, Sulawesi Tengah pada tanggal 16 - 19
September 2015. Kegiatan ini mengangkat tema
“Mutiara Khatulistiwa Untuk Kehidupan Masa
Depan” dan diadakan secara outdoor dengan
menggunakan tenda roder yang menampung
303 Stand, diikuti oleh 27 Kementerian dan
Lembaga, 17 BUMN dan BUMD, 30 Pemerintah
Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia,
12 Perusahaan Swasta dan Yayasan serta 100
UKM dan IPKL yang dikoordinasi oleh Dinas
Perdagangan Propinsi Sulteng dan Kabupaten
Parigi Moutong serta Ikatan Pedagang Kaki
Lima se-Propinsi Sulawesi Tengah.
Pameran ini banyak menarik minat pengunjung
khususnya masyarakat Parigi Moutong dan
sekitarnya untuk memperoleh informasi dari
peserta pameran dan juga melihat aneka produk
yang dipamerankan. Tidak hanya pengunjung
lokal, pameran juga menarik minat para
pengunjung asing yang terdiri dari para perwira
dan mahasiswa angkatan laut asing yang ikut

meramaikan Sail Tomini 2015 seperti dari
Malaysia, Korea, China, dan Philipina.
Pameran ini berhasil mencatatkan transaksi
sebesar Rp. 1.650.000.000,- (Satu Miliar Enam
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang berasal
dari hasil transaksi produk-produk kerajinan,
kain batik tomini, produk kemasan pangan
lokal, batu akik serta aneka jualan kuliner
yang ditampilkan oleh kelompok binaan dari
kementerian/lembaga/BUMN/BUMD/Pemerintah
Daerah, Pengusaha, Ikatan Pedagang Kaki
Lima (IPKL) serta pelaku usaha kuliner lokal
yang terlibat secara aktif dalam memeriahkan
pameran potensi daerah Sail Tomini tersebut.

Trade Expo Indonesia (TEI) Ke–30 Tahun
2015
TEI Ke-30 Tahun 2015 yang mengusung
tema “Sourcing at Remarkable Indonesia”,
dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tanggal
21-25 Oktober 2015 dan dibuka secara resmi
pada hari Rabu, 21 Oktober 2015 bertempat
di Hall D2 Arena JIExpo oleh Presiden
Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
TEI 2015 ini dikemas dengan lebih menarik

Gambar 11 Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Perdagangan meresmikan Trade Expo Indonesia ke-30 2015
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Gambar 12 Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan
didampingi oleh Dirjen PEN dan Direktur P2C 			
mengunjungi stand pameran TEI 2015

dan menampilkan produk-produk yang lebih
beragam dengan standar kualitas ekspor yang
memudahkan bagi buyer mancanegara mencari
produk yang diinginkannya.
Dalam rangkaian kegiatan pembukaan TEI 2015
kembali dilakukan penyerahan Penghargaan
Primaniyarta kepada 30 (tiga puluh) pelaku
ekspor berprestasi dengan masing-masing
kategori yakni Kategori Eksportir Berkinerja (13
perusahaan), Kategori Eksportir Pembangun
Merek Global (7 Perusahaan), Kategori Potensi
Unggulan Ekspor (7 Perusahaan), dan Kategori
Pelopor Pasar Baru (3 Perusahaan). Selain
penghargaan Primaniyarta, pada tahun 2015
juga diberikan Primaduta Award kepada 60
(enam puluh) pelaku usaha asing (buyer) yang
merupakan jejaring mitra dagang Indonesia
yang secara konsisten melakukan importasi
produk-produk Indonesia, masing-masing
untuk kategori produk manufaktur/industri
dan produk usaha kecil dan menengah (UKM).
Penghargaan tersebut disampaikan melalui 20
Kepala Perwakilan RI di negara domisili buyer
(antara lain Amerika Serikat, Italia, Jerman,
Korea Selatan, Thailand, Jepang, Filipina, Brazil,
Korea, Chile, Belgia, Mesir, Hongkong, Vietnam,
Hongaria, Saudi Arabia, Libanon, Nigeria, dan
Singapura).
Total transaksi yang terjadi pada pelaksanaan TEI
2015 selama 5 hari mencapai USD 909.31 Juta.
Nilai ini didapat dari transaksi produk sebesar USD
857.37 Juta dan transaksi dibidang jasa sebesar
USD 51.94 Juta. Nilai transaksi produk yang terjadi

42

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

termasuk transaksi Buying Mission sebesar USD
52.82 Juta dan Business Matching sebesar USD
86.78 Juta. Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan
TEI 2015, buyers dengan transaksi terbesar berasal
dari Malaysia (12,8%), Persatuan Emirat Arab
(10,02%), Afrika Selatan (6,07%), Turki (5,24%), dan
Mesir (4,99%). Adapun produk dengan kontribusi
transaksi terbesar pada TEI 2015 berturut-turut
adalah TPT (17,98%), furnitur (13,57%), makanan
olahan (12,60%), kopi (7,23%), dan produk kimia
(5,37%).
Kepesertaan
Pada penyelenggaraan TEI 2015, tingkat
okupansi seluruh venue penyelenggaraan
mencapai 99% dengan berbagai jenis produk

Gambar 13 Suasana Hall pameran dan food truck
pada TEI 2015

Gambar 14 Stand ASEAN Pavilion pada TEI 2015

yang ditampilkan di berbagai hall. Adapun
rincian untuk hall A antara lain automotive
and automotive component, building material,
consumer goods, electronics & electrical
appliances, footwear, household appliances,
leather & leather products, medical equipments,
paper & paper products, rubber & rubber
products, textile & garments, toys, dan services.
Pada hall B ditampilkan produk furniture &
furnishing. Pada hall C ditampilkan produk
makanan dan minuman (teh, kopi, kakao,
produk perikanan) serta produk premium dari
berbagai provinsi. Pada hall D1 ditampilkan
produk fashion, premium handicraft, health &
beauty products, dan premium jewelleries. Pada
area Open Space ditampilkan produk knock
down house, garden furniture, dan sejumlah
food truck.

Selain kepesertaan di atas, pada TEI Tahun 2015
menghadirkan beberapa paviliun:
a. ASEAN Pavilion, guna memasuki MEA Tahun
2015, paviliun ini diharapkan menjadi wadah
untuk mempromosikan peluang perdagangan
dan investasi di negara-negara anggota
ASEAN;
b. The Pride of Indonesia Pavilion, merupakan
showcase produk-produk strategis unggulan
dan terbaik Indonesia yang diproduksi
oleh sejumlah perusahaan Indonesia,
termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
terkemuka di Indonesia yang dikelompokkan
dalam 4 (empat) kategori, yakni agro
industry, manufactured products, strategic
industry, dan services.
c. DDS Pavilion menampilkan sekitar 40
pelaku usaha yang berasal dari berbagai
daerah yang telah menerima program
pendampingan desainer oleh Kementerian
Perdagangan cq. Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional.
Buyers
Untuk mendatangkan buyer dari luar negeri,
Kementerian Perdagangan berkoordinasi dan
bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri
(termasuk perwakilan RI di luar negeri). Selain itu
Kementerian Perdagangan juga memberdayakan
semua perwakilan perdagangan yang berada
di luar negeri seperti Atase Perdagangan
dan ITPC. Untuk pihak di luar pemerintah,
Kementerian Perdagangan berkoordinasi
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Gambar 15 Buyer asing tengah 		
melakukan negosiasi 			
dengan peserta TEI 2015

dengan Kadin Indonesia dan Kadin negara sahabat serta beberapa Internasional Trade
Promotion Office di luar negeri. Total pengunjung asing berdasarkan produk yang datang
pada TEI kali ini sebanyak 14.041 dari 129 negara dimana 5 negara dengan buyer
terbanyak yaitu: Malaysia, India, Bangladesh, Irak, dan Mesir.
Business Matching
Kegiatan business matching dilaksanakan tanggal 21-25 Oktober 2015. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan antara visitor dan eksibitor TEI guna
penjajakan peluang kerja sama. Untuk kegiatan business matching kali ini selama 5 hari
telah diikuti oleh 126 buyer dari 34 negara dengan produk-produk yang banyak diminati
pada saat business matching antara lain Food & Beverages, Agriculture Product, Furniture,
Building Material, dan Handicraft. Sedangkan buyer dari negara yang banyak mengikuti
kegiatan business matching yaitu India, Bangladesh, Malaysia, Singapura, dan Nigeria.
Dalam upaya meningkatkan kerja sama dagang antara pelaku usaha Indonesia dengan
mitranya di negara lain, pada penyelenggaraan TEI juga difasilitasi sejumlah pertemuan
antara asosiasi pelaku usaha Indonesia dengan delegasi misi dagang dari berbagai
negara. Tercatat sebanyak 19 delegasi misi dagang yang difasilitasi untuk bertemu dengan
KADIN, ASMINDO, AMKRI, IWAPI, APKASI, GAEKI, INKINDO, dan instansi terkait lainnya.

Gambar 15 Suasana area
Business Matching pada TEI 2015
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Trade, Tourism, and Investment (TTI) Forum
Seperti tahun-tahun sebelumnya, disamping kegiatan expo, pada TEI 2015 juga
diselenggarakan kegiatan Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum dengan tema
“Trade, Tourism, and Investment to Enhance Indonesia’s Position in Global”. Kegiatan
TTI Forum ini diselenggarakan pada tanggal 21-22 Oktober 2015 dengan dibagi dalam
beberapa sesi, yakni: Trade and Investment Seminar, Dialog Interaktif, dan Regional
Discussion.
Selaku pembicara pada acara Trade, Tourism and Investment Seminar adalah Menteri
Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong; Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata, I Gde Pitana; dan Deputi Bidang
Promosi Penanaman Modal, BKPM, Himawan. Seminar dilanjutkan dengan talk show
“Success Story and Strategies to Exploiting The Opportunity of The Current Global
Economic“ yang mengetengahkan CEO PT. Pan Brothers (tekstil dan produk tekstil) dan
CEO PT. Multistrada (produk karet/ban).
Melengkapi kegiatan TTI Forum, pada hari kedua dilaksanakan Regional Discussion:
How to enter ASEAN and ANZ market, How to enter ASIA (non ASEAN) market, Tips
and trick to enter Middle East Market, Tips and trick to enter Africa market, Strategy
to penetrate European market, Tips and trick to enter European market, Strategy to
penetrate America. Kegiatan ini menghadirkan 30 orang pembicara yang merupakan
importir, perwakilan KADIN luar negeri dan International Trade Promotion Office
(TPO). Diskusi ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta dan terbagi dalam 7 (tujuh) sesi
berdasarkan pasar, yaitu ASEAN, Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Eropa Barat, dan
Amerika.
Selain kegiatan seminar dan diskusi, pada TTI Forum juga dihadirkan kegiatan business
counselling yang menghadirkan para perwakilan perdagangan (Atase Perdagangan dan
ITPC) sebagai narasumber untuk berkonsultasi bagi para exhibitor. Kegiatan business
counselling dibagi dalam 4 (empat) kawasan, yakni ASEAN dan Asia Non ASEAN;
Australia, Timur Tengah & Afrika; Eropa; dan Amerika.

Gambar 17 Suasana TTI Forum
pada TEI 2015
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Kerjasama dan Kontrak Dagang

Lain-Lain

Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI
2015 juga dilaksanakan sejumlah kegiatan
penandatanganan kerja sama antar pelaku
usaha Indonesia dengan mitra dagangnya yang
berkunjung pada TEI 2015 (dalam skema buying
mission) dari berbagai negara, di antaranya
Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Australia,
Kanada, Belgia, Brazil, Jerman, dan Inggris.
Sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan,
di antaranya Menteri Perdagangan, Direktur
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,
Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor
Nasional, dan Direktur Pengembangan
Promosi dan Citra berkesempatan menyaksikan
pelaksanaan penandatanganan kerja sama
tersebut.

Selama penyelenggaraan TEI 2015 juga
dilaksanakan Academic Tour yang bertujuan
untuk meningkatkan kecintaan terhadap
produk dalam negeri dan membuka wawasan
untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi
generasi muda. Kegiatan ini diikuti oleh
sejumlah mahasiswa dari 7 (tujuh) universitas/
sekolah tinggi antara lain Universitas Pelita
Harapan, Universitas Budi Luhur, Universitas
Paramadina, Universitas Pancasila, Sekolah
Tinggi Manajemen Industri, STIE Perbanas, dan
Universitas Indonesia.

Kerja sama antara pelaku usaha Indonesia
dengan mitra dagang asing tersebut mencakup
kerja sama untuk produk-produk seperti furnitur,
spices, teh, makanan dan minuman, kopi,
kosmetik, glassware, beras organik, produk
karet, produk kimia, serta produk fisheries.

Pada penyelenggaraan TEI 2015, Kemendag
bekerjasama dengan Sustainable Coffee
Platform of Indonesia (SCOPI) mengadakan
program yang bertajuk Sustainable Coffee For
Prosperity, Health and Beauty, yang dilakukan
melalui tiga panel kegiatan, yaitu workshop,
show and charity, dan coffee gallery. Melalui
kegiatan ini diharapkan tidak hanya para
buyer, tetapi juga masyarakat luas dapat lebih
mengenal kopi Indonesia, baik dari segi rasa
maupun kualitasnya.

Gambar 18 Menteri Perdagangan dan Dirjen PEN melakukan sesi foto bersama dengan delegasi dagang 			
Malaysia pada TEI 2015
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Workshop kopi dilaksanakan selama lima hari
dengan topik yang berbeda, yaitu SCOPI Task
Forces Program Development; Farmer Centris
for Sustainable Trade dan Farming for Business;
Youth and Sustainable Farming; National
Curriculum for Good Agricultural Practices;
dan Coffee & Cocoa for Health & Beauty.
Sementara itu, pada show and charity, kegiatan
yang dilakukan antara lain coffee cupping,
manual brew bar, espresso bar, roasting corner,
meet the farmers, business 101 dan coffee
superstar. Sedangkan pada area coffee gallery,
pengunjung dapat memperoleh informasi
mendalam mengenai kopi Indonesia.
Pada hari keempat pelaksanaan TEI 2015
dilaksanakan coffee diplomacy yang
menghadirkan tamu kehormatan Duta Besar
Selandia Baru untuk Indonesia bersama dengan
Deputi II Bid. Pangan dan Pertanian Kemenko
Perekonomian. Pada kesempatan tersebut,
Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia
menyampaikan bahwa Selandia Baru berpotensi
menjadi pasar bagi specialty coffee Indonesia,
karena pergeseran budaya masyarakatnya yang
kini mulai menyukai kopi.
dilaksanakan coffee diplomacy yang
menghadirkan tamu kehormatan Duta Besar
Selandia Baru untuk Indonesia bersama dengan
Deputi II Bid. Pangan dan Pertanian Kemenko
Perekonomian. Pada kesempatan tersebut,
Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia
menyampaikan bahwa Selandia Baru berpotensi
menjadi pasar bagi specialty coffee Indonesia,

karena pergeseran budaya masyarakatnya yang
kini mulai menyukai kopi.

Penerimaan Misi Pembelian
Selain penyelenggaraan kegiatan pameran,
selama tahun 2015, Ditjen juga melakukan
penerimaan misi dagang dari berbagai negara
mitra dagang. Penerimaan misi pembelian
terselenggara atas kerja sama antara Ditjen PEN
dengan perwakilan perdagangan, termasuk
Atase Perdagangan dan Indonesia Trade
Promotion Center (ITPC).
Kegiatan penerimaan misi pembelian dilakukan
dengan cara memberikan fasilitas, antara lain
berupa tiket penerbangan dari negara asal
ke Indonesia serta dari Indonesia kembali
ke negara asal, dan penyediaan akomodasi
bagi calon buyer yang melakukan kunjungan
ke Indonesia untuk melakukan transaksi
dengan perusahaan eksportir. Adapun buyer
yang memperoleh fasilitasi merupakan buyer
yang telah menyatakan komitmennya untuk
melakukan kontrak dagang dengan perusahaan
Indonesia.
Selama tahun 2015, Ditjen PEN telah
memberikan fasilitasi terhadap terhadap
sejumlah delegasi misi pembelian dari 11
negara, di antaranya Jerman, Hungaria,
Amerika Serikat, China, Inggris dan Brazil.
Dalam kegiatan ini, Kementerian Perdagangan
memfasilitasi 29 pelaku usaha Indonesia untuk
melakukan kontak langsung dengan calon
importir. Kegiatan ini menghasilkan transaksi
dagang senilai US$ 114,222 juta.

Tabel 2 Kegiatan Penerimaan Misi Pembelian Tahun 2015
No.

Asal Misi

Waktu

Tempat

Produk

Nilai Transaksi

1

Jerman

14 Maret 2015

Cirebon

Rattan Furniture

USD

1.383.000

2

China

31 Juli 2015

Makassar

Rumput laut

USD

60.000.000

3

Hungaria

5 Agustus 2015

Jakarta

Cooking oil

USD

111.754

4

Jepang

21 Oktober 2015

Jakarta

Furnitur

USD

6.000.000

5

Amerika Serikat

21 Oktober 2015

Jakarta

Rempah- rempah

USD

1.000.000

6

Malaysia

21 Oktober 2015

Jakarta

Kopi, teh, makanan,
building material

USD

39.481.725

7

Australia

21 Oktober 2015

Jakarta

Minuman olahan,
furnitur

USD

1.350.000
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8

Kanada

21 Oktober 2015

Jakarta

Household appliances, glassware,
plastic container,
coffee

USD

1.200.000

9

Belgia

21 Oktober 2015

Jakarta

Beras organik, gula, USD
processed food

257.786

10

Brazil

21 Oktober 2015

Jakarta

Ban mobil

USD

750.000

11

Jerman

21 Oktober 2015

Jakarta

Beras organik, gula

USD

400.000

12

Inggris

21 Oktober 2015

Jakarta

Sugar mollase

USD

2.288.004

Sumber: Ditjen PEN, 2015

Roadshow Sinergi Kegiatan Promosi Terpadu
Tahun 2015 ke K/L Terkait
Dalam rangka berkoordinasi dan sinergi
dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait
penyelenggaraan kegiatan promosi terpadu
tahun 2015, Kementerian Perdagangan
cq Ditjen PEN melaksanakan roadshow ke
beberapa K/L terkait. Sinergi Kegiatan Promosi
tahun 2015 dilaksanakan untuk mengoptimalkan
kegiatan promosi secara terpadu antara
Kementerian Perdagangan dengan K/L
terkait. Kegiatan promosi diharapkan mampu
menjadi ujung tombak pemasaran untuk
meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap
kualitas produk barang dan jasa Indonesia di
pasar tujuan ekspor non tradisional, sekaligus
mempertahankan kehadiran Indonesia di pasar
ekspor tradisional.
Kegiatan Roadshow ini diawali dengan
kunjungan ke Kementerian Perindustrian
pada tanggal 13-14 Januari 2015. Pertemuan
dilaksanakan dengan Direktur lndustri Hasil
Hutan dan Perkebunan; Direktur lndustri
Minuman dan Tembakau; Direktur lndustri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Kasubdit
Program, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat
lndustri Tekstil dan Aneka; Direktur lndustri
Material Dasar Logam (IMDL); Direktur Wilayah
I dan II serta Perwakilan dari Direktorat Wilayah
III lndustri Kecil Menengah (IKM). Dalam
pertemuan tersebut, disampaikan Kalender
Promosi Terpadu Ditjen PEN (tentatif) untuk
Tahun Anggaran 2015 dan penjelasan programprogram promosi lainya seperti buying mission.
Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015
telah dilaksanakan kegiatan roadshow dalam
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rangka koordinasi dan sinergi kegiatan promosi
terpadu tahun 2015 antara Ditjen PEN dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pertemuan dilaksanakan dengan Direktur
Pemasaran Luar Negeri, Ditjen Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Dalam pertemuan
tersebut, disampaikan Kalender Promosi
Terpadu Ditjen PEN untuk tahun anggaran
2015 dan penjelasan program-program promosi
lainnya seperti buying mission dan misi dagang.

Sosialisasi Kegiatan Promosi Ditjen PEN
Tahun 2015
Kota Surabaya, Jawa Timur
Sosialisasi Kegiatan Ditjen PEN Tahun 2015
diselenggarakan bekerjasama dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Timur dengan mengundang para pelaku usaha
potensial yang ada di Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal
4 Februari 2015 bertempat di ruang rapat Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Timur. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang
Perdagangan Internasional, Disperindag Jatim,
Ibu Liri Lestari dan dihadiri oleh sekitar 40
peserta yang terdiri dari perusahaan eksportir,
UKM yang berorientasi ekspor, dan beberapa
asosiasi seperti ASMINDO, APRESINDO, dan
GAEKI. Acara ini dilaksanakan dalam rangka
mensosialisasikan program-program kegiatan
promosi yang akan diikuti atau diselenggarakan
oleh Ditjen PEN secara keseluruhan pada tahun
2015 kepada para pelaku usaha dan seluruh
pemangku kepentingan yang ada di Provinsi

Jawa Timur sekaligus melakukan perekrutan jika
ada peserta kegiatan sosialisasi yang ingin ikut
berpartisipasi pada salah satu atau beberapa
kegiatan promosi yang telah diprogramkan.
Kota Bandung, Jawa Barat
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan bersinergi
dengan kegiatan Forum Ekspor Jawa Barat
yang diadakan oleh Disperindag Provinsi Jawa
Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150
pelaku usaha dan perwakilan dari sejumlah
instansi terkait. Kegiatan Sosialisasi Program
Promosi Ditjen PEN tahun 2015 dilaksanakan
pada tanggal 26 Februari 2015. Kegiatan dalam
bentuk panel diskusi, menghadirkan narasumber
Dirjen Basis Industri Manufaktur, Kemenperin,
Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Kemendag, Wakil Ketua Kadin Jawa Barat,
Perwakilan Kanwil Ditjen Bea Cukai Jawa Barat,
dan Wakil Dit. Pengembangan Promosi dan
Citra Ditjen PEN Kemendag. Tujuan kegiatan
Sosialisasi ini yaitu untuk mensosialisasikan
program kegiatan promosi Ditjen PEN secara
keseluruhan pada tahun 2015 kepada pelaku
usaha dan pemangku kepentingan Provinsi Jawa
Barat, sekaligus melakukan perekrutan peserta
terhadap kegiatan promosi yang diprogramkan.
Adapun materi yang disampaikan narasumber
Ditjen PEN secara singkat mencakup program
promosi tahun 2015 yang difasilitasi Ditjen PEN
dan perwakilan di Luar Negeri yaitu pameran
dagang dalam dan luar negeri, misi dagang dan
buying mission.
Denpasar, Bali
Sosialisasi promosi Ditjen PEN tahun 2015
dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Bali dengan mengundang kehadiran para
UKM/pelaku usaha potensial yang ada di
Bali, dan dilanjutkan dengan kunjungan ke
beberapa perusahaan. Tujuan kegiatan untuk
mensosialisasikan program promosi yang
akan diikuti atau diselenggarakan oleh Ditjen
PEN, baik di dalam maupun di luar negeri
tahun 2015 sekaligus melakukan inventarisasi
produk maupun perusahaan baru yang akan
diikutsertakan pada program promosi Ditjen

PEN, juga melakukan perekrutan peserta untuk
berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2015.
Kegiatan sosialisasi diselenggarakan tanggal
6 Maret 2015 bertempat di ruang rapat Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Bali. Kegiatan dihadiri 18 peserta, terdiri
dari perusahaan eksportir dan UKM yang
berorientasi ekspor. Acara diawali dengan
sambutan Kepala Bidang Perdagangan Luar
Negeri Disperindag Prov. Bali, mewakili
Kepala Disperindag Prov. Bali dan sekaligus
membuka secara resmi kegiatan dimaksud.
Dalam sambutannya, disampaikan pentingnya
media promosi terutama pameran dagang
dalam era globalisasi dan perdagangan bebas
saat ini dimana persaingan menjadi semakin
ketat dan tajam. Pelaku usaha diminta mampu
menghasilkan produk yang memiliki keunggulan
kompetitif dan inovasi desain sehingga mampu
mendorong adanya ciri khas yang menjadi
nilai unggul dan sekaligus dapat meningkatkan
citra produk di mata pembeli domestik dan
internasional.
Pekanbaru, Provinsi Riau
Kegiatan sosialisasi dilakukan bekerjasama
dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Riau dengan mengundang para pelaku
usaha potensial yang ada di sekitar Provinsi
Riau yang diselenggarakan pada tanggal 26
Maret 2015 bertempat di ruang rapat Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Riau. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang
Perdagangan Luar Negeri, Disperindag Provinsi
Riau, Bapak Agung Mandahu dan dihadiri oleh
sekitar 19 peserta yang terdiri dari perusahaan
eksportir dan UKM yang berorientasi
ekspor. Acara ini dilaksanakan dalam rangka
mensosialisasikan program-program kegiatan
promosi yang diikuti atau diselenggarakan oleh
Ditjen PEN secara keseluruhan pada tahun
2015 kepada para pelaku usaha dan seluruh
pemangku kepentingan yang ada di Provinsi
Riau sekaligus melakukan perekrutan jika ada
peserta kegiatan sosialisasi yang ingin ikut
berparisipasi pada salah satu atau beberapa
promosi yang telah diprogramkan.
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Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan
Logo Branding Kopi Indonesia
Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan
Logo Branding Kopi Indonesia dilaksanakan
pada tanggal 24 November 2015 pukul 14.00
- 17.00 WIB bertempat di ruang rapat Ditjen
PEN lantai 14 Kementerian Perdagangan.
Agenda rapat adalah dalam rangka membahas
konsep logo branding kopi Indonesia yang
direncanakan akan diluncurkan pada saat
Indonesia berpartisipasi sebagai Portrait
Country pada pameran SCAA tanggal 14 - 17
April 2016 di Atlanta, Amerika Serikat. Rapat
dihadiri oleh pemangku kepentingan di bidang
perkopian Indonesia dari unsur Pemerintah
dan swasta antara lain: Ditjen PEN, Ditjen Agro
Kemenperin, Bapak Moenardji Soedargo dan
Indi Soemardjan dari Gabungan Eksportir Kopi
Indonesia (GAEKl), Bapak Pranoto dan Bapak
Eddy dari Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi
Indonesia (AEKI), Bapak Syafrudin dari Asosiasi
Kopi Spesial Indonesia (AKSI), Ibu Veronica
dari Sustainable Coffee Platform of Indonesia
(SCOPI), Bapak Irvan Hermi dari Anomali Coffee
dan Bapak Budi selaku pembuat film kopi
“Aroma of Heaven“. Sebagai narasumber atau
konsultan pada FGD tersebut adalah Bapak
Ismiaji Cahyono dari SUN Visual.
Mengawali kegiatan tersebut, perwakilan
Ditjen PEN menyampaikan bahwa pembuatan
branding kopi Indonesia dilaksanakan dengan
merangkul semua pemangku kepentingan di
Indonesia agar semua pihak memiliki komitmen
yang sama dalam mendukung branding
kopi Indonesia. Konsep logo tersebut harus
diluncurkan terlebih dahulu di dalam negeri
sebelum dipublikasikan di SCAA pada April
2015. Agar penerapan branding kopi Indonesia
dapat memperoleh hasil yang maksimal maka
perlu didukung dengan regulasi yang dapat
mengatur peningkatan kualitas dan kuantitas
kopi Indonesia.
Pada kesempatannya, Bapak lsmiaji Cahyono
dari Sun Visual selaku konsultan pembuat logo
branding kopi menyampaikan beberapa hal:
a. Secara umum pembuatan logo branding
harus melalui empat tahapan yaitu data
gathering, generating the big idea,
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developing the brand identity, dan applying
the brand. Langkah pertama dan kedua
merupakan kunci utama dalam proses
penyusunan logo branding kopi Indonesia.
FGD yang dilakukan ini merupakan
tahapan pertama di mana pihak konsultan
mengumpulkan informasi dan masukan
mengenai kondisi perkopian Indonesia
berikut tantangannya ke depan.
b. Branding tidak hanya sekedar logo tetapi
juga merupakan janji yang harus dipenuhi
sehingga branding kopi yang akan dibuat
harus dapat menyampaikan pesan tersebut.
Dalam rangka data gathering sebagaimana yang
disampaikan konsultan, isu yang didiskusikan
dengan peserta FGD yaitu:
•• Tipe kopi yang diminum,
•• Kualitas yang dapat menggambarkan kualitas
kopi Indonesia,
•• Penyebab international trader lebih memilih
kopi Indonesia jika dibandingkan kopi dari
negara lainnya;
•• Permasalahan dan tantangan terbesar kopi
Indonesia;
•• Trend kopi global memberikan pengaruh
terhadap kopi Indonesia;
•• Branding kopi memberikan pengaruh
terhadap kopi Indonesia; serta
•• Harapan atas branding kopi Indonesia.
Berdasarkan isu yang disampaikan, diperoleh
sejumlah tanggapan dari peserta FGD, antara
lain sebagai berikut:
1) Tipe kopi yang diminum
Secara umum audiens sangat bervariasi
terhadap pilihan kopi yang diminum mulai
dari specialty, arabica, robusta, single origin,
maupun kopi instan dengan campuran gula
dan susu.
2) Kualitas yang dapat menggambarkan
kualitas kopi Indonesia
Indonesia memiliki diversifikasi kopi yang
beraneka ragam yang memiliki ciri khas dan
cita rasa yang berbeda dengan jumlah kopi
single origin terbanyak.

3) Hal yang menyebabkan international
trader lebih memilih kopi Indonesia jika
dibandingkan kopi dari negara lainnya
Dengan varietas yang sangat banyak kopi
Indonesia memiliki keunikan dan karakteristik
yang unik. Saat ini dunia kekurangan pasokan
kopi sehingga berapapun produksi kopi
Indonesia akan diserap pasar ekspor. Hal
tersebut juga menyebabkan produsen dan
pemilik coffee di dalam negeri mengalami
kesulitan dalam memenuhi bahan baku
sementara produksi dalam negeri, saat ini hanya
berkisar 400 - 450 ribu ton / tahun.
4) Permasalahan dan tantangan terbesar kopi
Indonesia
• Kendala utama adalah menjaga
konsistensi dalam hal kualitas dan
kuantitas serta kelemahan dalam hal
infrastruktur. Faktor yang menyebabkan
penurunan produksi kopi di Indonesia
antara lain adalah perubahan cuaca yang
ekstrem.
• Tidak ada standar yang baku dalam hal
pasca panen sehingga pengetahuan
petani harus ditingkatkan.
• Perlunya menjaga ketersediaan
kualitas dan kuantitas. Produksi harus
dapat ditingkatkan untuk menjaga
keseimbangan antara kebutuhan dalam
negeri dengan kebutuhan ekspor.
• Saat ini perlu dilakukan perbaikan internal
di sistem perkopian Indonesian terutama
dalam hal teknologi produksi dan
pengolahan serta perbaikan infrastruktur.
Produktivitas kopi Indonesia yang saat ini
rata-rata menghasilkan 600 kg/ha perlu
ditingkatkan menjadi 2 kali lipatnya.
Sebagai perbandingan agar produktivitas
petani kopi Vietnam 2-6 ton/ha dan Brasil
mencapai 11 ton/ha.
• Banyak generasi muda yang tidak
bersedia menjadi petani kopi dikarenakan
penghasilan yang rendah (± 800 ribu/
bulan).

5) Pengaruh trend kopi global terhadap kopi
Indonesia
• Saat ini konsumsi kopi sudah dianggap
sebagai bagian gaya hidup sehingga
permintaan modern kopi berkuaritas
untuk pasar dalam negeri semakin
meningkat 20-30%.
• Setiap negara tujuan ekspor mempunyai
hambatannya tersendiri untuk melindungi
industri daram negerinya sehingga
Indonesia sulit untuk melakukan
ekspor roasted coffee dan hanya dapat
melakukan ekspor green bean.
• Saat ini semakin banyak diversifikasi
produk kopi dengan nilai tambah.
6) Bagaimana Branding kopi memberikan
pengaruh terhadap kopi lndonesia
Branding kopi Indonesia dianggap sangat
penting untuk meningkatkan citra kopi
Indonesia sebagai negara kopi. Branding
kopi Indonesia harus dimulai dari dalam
negeri dahulu dengan menanamkan
kebanggaan bangsa Indonesia terhadap
kopi Indonesia. Penerapan branding kopi
juga harus dimulai dari dalam negeri dahulu
dengan regulasi yang mengikat dengan
guidelines yang harus dipatuhi semua pihak.
7) Yang diharapkan dengan adanya branding
kopi Indonesia
• Adanya identitas yang melekat terhadap
kualitas dan keanekaragaman kopi
Indonesia.
• Adanya kebanggaan masyarakat
lndonesia terhadap kopi Indonesia dan
juga branding kopi Indonesia sehingga
kampanye branding kopi harus dimulai
dari dalam negeri dahulu.
• Logo branding kopi diharapkan dapat
menonjolkan Indonesia (archipelago),
mudah dipahami dan mudah ditangkap
maknanya.
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Kegiatan Luar Negeri
Partisipasi pada The 41st Hong Kong Toys & Games Fair 2015 (HKTGF)
Pameran Hong Kong Toys & Games Fair (HKTGF) di Hong Kong yang pada tahun
ini adalah penyelenggaraan ke-41 merupakan pameran mainan terbesar di Asia dan
kedua terbesar di dunia. Pameran berskala internasional dan berorientasi bisnis (B2B)
ini diselenggarakan pada tanggal 12-15 Januari 2015 di Hong Kong Convention and
Exhibition Center (HKCEC), diikuti oleh 2.000 peserta dari 40 negara antara lain: RRT,
Indonesia, Korea, Spanyol, Taiwan, Italia, dan Thailand, dengan menampilkan produk
mainan yang terbagi dalam kategori Brand Name Gallery, Smart-Tech Toys zone,
Therapy Toys Display, Educational Toys & Games, Kidult World, Small Order Zone,
Sporting Goods and Playground Facilities zone.
Pada penyelenggaraan di tahun ini, HKTGF dikunjungi oleh lebih dari 42.900 buyers
dari seluruh dunia, seperti dari perusahaan terkenal yaitu Toys “R” Us dari USA,
Akachan Honpo dari Jepang, Ben Jerzy Drobot dari Polandia, dan JD.com dari RRT.
Bersamaan dengan pameran ini diselenggarakan pula pameran lainnya, yaitu Hong
Kong Baby Products Fair, Hong Kong International Stationery Fair dan Hong Kong
International Licensing Show. Paviliun Indonesia tampil menarik menempati area
seluas 99m2 di Hall 5C, dibangun dengan desain konstruksi yang bertema “Trade with
Remarkable Indonesia” bernuansa warna-warna cerah. Tahun ini paviliun Indonesia
memfasilitasi 11 (sebelas) perusahaan eksportir Indonesia yang tergabung dalam
Asosiasi Produsen Mainan Indonesia (APMI), yaitu PT. Buana Mas Sejati (playmat for
childern); PT. Inkor Bola Pacific (sport ball); PT. Sunindo Adipersada (plush, stuffed
toys); PT. Mahakarya Toy (play ride on); PT. Abason Baby Products Industry (feeding
bottle, nipple, shooter and feeding accessories); PT. Royal Puspita (plush toys); PT.
Jaya Latexindo Internusa (ballon); PT. Jakarta Tunggal Citra (children tricycle & baby
walker); dan CV. Berkat Kharisma Sejahtera (soft toys).
Pameran HKTGF 2015 dibuka secara resmi di HKCEC dan dihadiri oleh CK Yeung,
Chairman HKTDC Toys Advisory Committee; Rimsky Yuen, Secretary for Justice,
HKSAR Government; Li Baozong, Assistant Director-General, Department of Hong
Kong, Macao and Taiwan Affair, Ministry of Culture of the People’s Republic of China;
dan jajaran pimpinan HKTDC. Pameran ini berlangsung selama 4 (empat) hari, dan
dibuka mulai pukul 9.30 – 18.30 waktu setempat. Pengunjung yang hadir pada
pameran ini dikenakan biaya HK$100 per individu dan wajib berusia 18 tahun ke atas.
Selain kegiatan pameran, diselenggarakan pula kegiatan pendukung lainnya, seperti
Sports Game Staging Performance, Seminar “Market Potencial of Therapeutics Toys
for Children with Special Needs”, “State of Play”; “Toys Compliance, Testing &
Certification”, Product Demo and Launch Pad, dan Hong Kong Products Award 2015.
Selama penyelenggaraan pameran, estimasi hasil transaksi Paviliun Indonesia
mencapai nilai total sebesar USD 2.761.715,- dengan permintaan hubungan dagang
(inquiry) yang akan ditindaklanjuti peserta pameran berjumlah 206 permintaan.
Adapun 5 (lima) produk terbesar yang diminati para buyers, pada pameran tersebut,
yaitu:
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No.

Produk yang diminati

1.

Lamp Hippo toy, Cup cakes toy,

Hongkong,

skivering Hippo Toy, Chef Hippo

Taiwan, Russia, Perancis, Spanyol, RRT,

toy, Hippo Boy toy, Hippo Music

Swiss, Indonesia, Singapura, Jepang,

toy,

Korea, India, Jerman, Ceko, UK

Sitting

hippo

toy,

Croissant

Negara
AS,

Belanda,

Polandia,

cake toy, Hippo Pillow, Baby Slipper,
Hippo bottle cover, Milka vanity bag,
Toblerone plush dog for kids bag,
Pencil case
2.

Playmat for Children

Afrika Selatan, India, Meksiko, Indonesia,
RRT, Kanada, Hongkong, Italia, Filipina,
Jerman, AS, UK, Australia, Peru

3.

Stool toys, Bantal lipat, Bear Toy,

UK,

Hongkong,

Indonesia,

Taiwan,

realistic animal toys, fruits series toys,

Turki, Australia, Jepang, Mesir, Malaysia,

guitar toy, Jungle animal, bear toy,

Belanda, RRT, Jerman, Korea, Polandia,

animal fancy

Italia, Mauritius, Perancis, Singapura,
Jepang

4.

Ballon print, All custom of ballons

RRT, Denmark, Perancis, Kanada, Mesir,
Filipina, India, Russia, Indonesia, AS,
Hongkong, Korea, Jepang, Brazil, Yunani

5.

Baby Walkers, tricycles, Ride-on cars

Jepang, Vietnam, Hongkong, Panama,
India, Thailand, AS, Filipina, Pakistan,
Russia, Indonesia, Peru, Oman, Mesir,
Korea, Meksiko, RRT, Arab Saudi, Turki

Sumber: Ditjen PEN, 2015

Partisipasi pada Pameran “Arab Health 2015” Dubai, UAE
Pameran Arab Health 2015 diselenggarakan tanggal 26 - 29 Januari 2015 di Dubai
World Trade Center, Uni Emirat Arab (UEA). Pameran ini merupakan pameran tahunan
yang diselenggarakan oleh IIR Middle East Level 20 in the World Trade Centre,
serta merupakan pameran terbesar produk medical appliances di PEA. Kegiatan ini
dilaksanakan di Dubai International Exhibition Centre, Dubai, PEA, dengan luas area
pameran 60.000 m², diikuti oleh peserta 3.000 perusahaan dari 70 negara. Produk yang
ditampilkan pada pameran ini antara lain medical technology, laboratory equipment,
diagnostics, physiotherapy and orthopedic technology, commodities and consumer goods
for hospitals, information and communication technology in healthcare, surgical products
and services, facility management, medical disposable, healthcare building technology,
medical services, radiology, consulting services in healthcare, cardiology, and medical
publications.
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Partisipasi Indonesia pada penyelenggaraan
Arab Health tahun ini merupakan partisipasi
untuk pertama kalinya. Paviliun Indonesia
berada di Za’abel Hall tampil dengan desain
dan konstruksi dengan space seluas 60
m2, yang dibagi menjadi 10 booth, diisi
oleh 9 perusahaan dan 1 booth informasi.
Adapun produk yang ditampilkan di paviliun
Indonesia adalah latex, nitrile, vinyl disposable,
examination gloves, alcohol swabs, face mask,
under pads, and diapers, disposable surgical
mask, underpad, doctor cap, nurse cap, surgical
golon, shoes cover, vaksin, serum, orthopaedic
implants & instruments, nasal cannule,
surgical mask, syringe, hypodermic needles,
sphygmomanometer stethoscopy replacement
parts, examination lamp, x-ray film viewer,
needle destroyer, lovens portable, ECG 12 lead,
medical bag, and emergency bag.
Ditjen PEN memfasilitasi 9 perusahaan peralatan
kesehatan yang terdiri dari 8 perusahaan
anggota ASPAKI adalah PT. Arista Lutindo
(Jakarta), CV. Beauty Kasatama (Jawa Timur), PT.
Eka Ormed Indonesia (Jawa Timur), PT. Jayamas
Medica Industri (Jawa Timur), PT. Oneject
Indonesia (Jawa Barat), PT. Sugih Instrumendo
Abada (Jawa Barat), PT. Tesena Inovindo
(Jakarta), PT. Trimitra Garmedindo Interbuana
(Jawa Barat), dan 1 perusahaan bukan anggota
ASPAKI adalah PT. Bio Farma (Jawa Barat).
Selama penyelenggaraan pameran, sejumlah
inquiry dan transaksi yang berhasil dikumpulkan
oleh peserta pameran masing-masing mencapai
170 inquiries dan US$3.921.744.

Partisipasi pada Pameran Ambiente 2015
Kementerian Perdagangan c.q Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
berpartisipasi pada pameran Ambiente 2015
yang diselenggarakan di Frankfurt, Jerman
pada tanggal 13 - 17 Februari 2015. Pameran
Ambiente merupakan salah satu pameran
terbesar untuk produk consumer product di
dunia, yang terbagi dalam 3 sektor, yaitu:
1) Dining (table, kitchen, and household
products);
2) Giving (gifts, stationery and decorations,
authentic and fashion jewellery, watches,
personal accessories and Beauty & Bath);
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3) Living (interior design, furnishing and
decoration).
Pada pameran ini, Ditjen PEN menampilkan
Paviliun Indonesia seluas 62 m2 diisi oleh
6 (enam) peserta dari Asosiasi Mebel dan
Kerajinan Indonesia (AMKRI), yaitu Bali Wirama
(Kerajinan Metal/Bali); PT. Tanamas Industry
Comunitas (Kerajinan Rotan/Cirebon); CV. Multi
Dimensi (Kerajinan Rotan dan Kulit Kerang/
Cirebon); PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka)
(Kerajinan Lampu/Solo); CV Maza Deco
(kerajinan Kayu/Jogja); dan Nancy Craft Co.
(kerajinan Rotan /Jakarta). Partisipasi Ditjen PEN
pada pameran Ambiente ini merupakan yang
pertama kali. Paviliun Indonesia menempati
lokasi di sektor living berlokasi di Hall 10.1
berdampingan dengan stand perusahaanperusahaan Ditjen IKM, Kementerian
Perindustrian yang bekerja sama dengan SIPPO,
serta dikelilingi 35 perusahaan Indonesia lainnya
yang berpartisipasi secara mandiri, sehingga
memberikan kesan Indonesia berada dalam
satu kesatuan. Selain di hall 10.1 terdapat pula
perusahaan Indonesia yang berpartisipasi secara
mandiri tersebar di Hall 3.0, Hall 5.0, Hall 6.2,
Hall 10.0, Hall 10.2, Hall 10.3, serta di Hall
10.4. Secara keseluruhan peserta pameran dari
Indonesia tercatat sebanyak 61 perusahaan.
Pada tahun 2015, pengunjung pameran
Ambiente mencapai sebanyak 135 ribu dari 152
negara, mengalami penurunan sebanyak 8.789
pengunjung dari tahun 2014 yang berjumlah
143.789 pengunjung dari 161 negara. Sepuluh
negara pengunjung terbanyak setelah Jerman
adalah Italia, Perancis, Belanda, Inggris,
Spanyol, Amerika Serikat, Swiss, RRT, Turki, dan
Polandia. Selama penyelenggaraan pameran,
prospective kontak dagang yang diperoleh oleh
6 (enam) perusahaan yang tergabung dalam
Paviliun Kemendag mencapai USD 2.166.200
untuk produk lamp craft, rattan furniture, rattan
basket, lightings, vases, mirror frame, bowl,
wooden accessories, goat skin, furniture, iron
craft, dan metal art. Selain kontak dagang,
selama pameran diperoleh juga sejumlah
permintaan hubungan dagang (inquiry) dari 37
negara yang berpotensi menghasilkan transaksi
serta perlu ditindaklanjuti oleh perusahaan
pasca pameran. Di sela-sela penyelenggaraan

pameran, Konsul Jenderal KJRI Frankfurt,
Ibu Wahyu Hersetiati, didampingi oleh Atase
Perdagangan beserta wakil Kepala ITPC
Hamburg, menyempatkan berkunjung dan
bertatap muka sekaligus melakukan dialog
dengan peserta pameran Ambiante di Paviliun
Indonesia dan stand perusahaan-perusahaan
yang dikoordinir oleh Ditjen IKM, Kementerian
Perindustrian, serta beberapa peserta mandiri
dari Indonesia.

Partisipasi pada Hongkong Jewellery Fair
2015
Hongkong International Jewellery Fair
merupakan salah satu pameran perhiasan
terbesar di dunia dimana setiap tahunnya
selalu diikuti tidak kurang dari 2.000 peserta
dari 43 negara dan sebanyak 40.000 buyers
dari 140 negara selalu hadir dalam pameran
ini. Partisipasi pada Hongkong International
Jewellery Fair 2015 merupakan partisipasi
pertama kalinya. Paviliun Indonesia menempati
areal seluas 90 m² yang diisi oleh 10 (sepuluh)
perusahaan, antara lain:
1. Nahdi Jewellery (perhiasan perak)
2. SSS Silver (perhiasan perak)
3. Wira’s Silver (perhiasan perak)
4. Letung Silver (shell and stone accessories)
5. Artistica Jewellery (perhiasan perak)
6. Dian Silver (perhiasan perak)
7. Onie Craft (kerajinan dan perhiasan dari
perak)
8. SFG (perhiasan dari batu semi mulia)
9. E.P.A Jewellery (perhiasan kalung dan anting)
10.Utami Silver (perhiasan perak)
Pada pameran ini, Paviliun Indonesia berada
di Hall 5 G tergabung dalam Group Pavillion,
yang berisikan paviliun sejumlah negara antara
lain Hongkong, Vietnam, Jerman, India, Israel,
Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Peru, Singapura,
Afrika Selatan, Spanyol, Thailand, Turki, dan
Inggris. Paviliun Indonesia tidak pernah sepi
dari visitor dan calon buyer. Tercatat sekitar
1.350 orang yang mengunjungi Paviliun
Indonesia selama penyelenggaraan pameran.
Dalam kesempatan ini perusahaan Indonesia
mendapatkan kehormatan untuk dilakukan
wawancara oleh wartawan dari HKTDC dan

UBN yaitu EPA Jewellery dan Letung Silver.
Wawancara dilakukan di Paviliun Indonesia
dengan pertanyaan-pertanyaan umum seputar
pengalaman mengikuti pameran, produk yang
ditampilkan dan apa yang diharapkan oleh
perusahaan tersebut dalam pameran ini.
Selama 5 (lima) hari kegiatan pameran,
perusahaan yang tergabung dalam Paviliun
Indonesia berhasil mengumpulkan transaksi dan
kontrak dagang potensial sebesar USD 1,2 juta
dan 45 permintaan hubungan dagang berbagai
negara.

Partisipasi Pameran Malaysia International
Halal Showcase (MIHAS) 2015
MIHAS merupakan pameran internasional
terbesar untuk produk halal yang selama 12
tahun perjalanannya diminati oleh banyak
peserta dan juga buyer dari berbagai negara.
Pameran ini diselenggarakan oleh Malaysia
External Trade Development Corporation
(MATRADE) dan dibawah naungan Ministry of
International Trade and Industry (MITI). Tahun
ini pameran MIHAS menampilkan berbagai jenis
produk diantaranya Halal Consumables; NonFood Products & Services; Food Packaging,
Machinery & Catering Equipment; dan
Government Agencies & Associations; dan
Islamic Investment, Banking & Takaful.
Penyelenggaraan pameran MIHAS tahun 2015
tercatat diikuti oleh 549 peserta terdiri dari
317 peserta lokal Malaysia dan 232 peserta
internasional dari 12 negara diantaranya
Indonesia, Arab Saudi, Taiwan, Afrika Selatan,
Palestina, Singapura, Iran, Moroko, Bangladesh,
Tunisia, dan Turki. Dengan jumlah booth
sebanyak 30, Paviliun Indonesia merupakan
paviliun terbesar tahun ini. Buyer yang hadir
sebanyak 25.000 orang dari 20 negara
diantaranya Indonesia, Singapura, Thailand,
Amerika Serikat, Ukraina, China, Jepang, Korea
Selatan, Moroko, Bangladesh, Hong Kong, dan
Arab Saudi. Jumlah tersebut diharapkan dapat
menjadi peluang besar bagi peserta Paviliun
Indonesia.
Mengusung tema ‘’Trade with Remarkable
Indonesia’’, Paviliun Indonesia tampil dengan
desain spesial dalam area seluas 270 m2 diisi
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30 booth di Kuala Lumpur Convention Center
(KLCC). Sebagaimana keikutsertaan Indonesia
tahun sebelumnya, partisipasi Indonesia
yang kedua kali ini kembali hasil sinergi antar
beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah,
yaitu Ditjen PEN – Kementerian Perdagangan
(11 booth), Kementerian Perindustrian (4 booth),
Kementerian Koperasi dan UKM (10 booth),
Pemerintah Daerah Kota Bandung (2 booth),
dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (2
booth), serta perusahaan swasta (1 booth).
Pada pameran MIHAS 2015, selain pameran
juga terdapat kegiatan tambahan, diantaranya
World Halal Summit serta 6 (enam) konferensi
dan forum, yaitu 8th World Halal Conference,
the 6th JAKIM International Halal Certification
Bodies Convention, Certifiers Forum, Scholars
Forum, Academics Forum, dan Business
Forum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara
khusus diundang oleh pemerintah Malaysia
untuk menghadiri World Halal Summit yang
berlangsung tanggal 1 – 3 April 2015 sebagai
peserta.
Selama pameran berlangsung tercatat estimasi
perolehan transaksi Paviliun Indonesia secara
keseluruhan bernilai sebesar USD 3,5 juta,
termasuk estimasi transaksi peserta Ditjen PEN
USD 1.949.350.

Partisipasi pada The 117th China Import and
Export Fair (Canton Fair) 2015
Pameran the 117th China Import and Export
Fair (Canton Fair 2015) merupakan pameran
produk ekspor impor terbesar di China yang
diadakan sejak tahun 1957. Pameran ini
terdiri atas tiga phase dengan menampilkan
produk yang berbeda di setiap phasenya.
Pada phase pertama yang diadakan pada
tanggal 15 - 19 April 2015 produk yang
ditampilkan adalah Electronics & Household
Electrical Appliances, Lighting Equipment,
Vehicle & Spareparts, Machinery, Hardware &
Tools, Energy Resources, Chemical Products,
Building Materials, International Pavilion. Pada
pelaksanaan ke-117 ini, pameran dengan
luas area 1,18 juta m2 ini diikuti oleh 24.713
peserta (60.228 booth) dan 47 paviliun region/
negara, serta dikunjungi oleh lebih dari 184.801
pengunjung. Pada penyelenggaraan the
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117th China Import and Export Fair (Canton
Fair 2015), Paviliun Internasional merupakan
paviliun yang paling banyak dikunjungi oleh
pengunjung. Sebanyak 100,000 pengunjung
dari seluruh dunia berkesempatan mengunjungi
Paviliun Internasional, dimana didalamnya
termasuk Paviliun Indonesia yang dikoordinir
oleh Kementerian Perdagangan. Pengunjung
Paviliun Internasional sebanyak 43% nya
merupakan pengunjung dari RRT (Guangzhou
(33%); Shanghai (13%); dan Beijing (12%));
dan 57% pengunjung merupakan pengunjung
internasional.
Paviliun Ditjen PEN berdiri diatas lahan seluas
72 sqm dan diisi oleh 10 (sepuluh) peserta
yang terdiri dari 1 Asosiasi, 3 perusahaan
Elektronik dan 6 perusahaan Building Material.
Paviliun dibangun oleh kontraktor resmi yang
ditunjuk, yaitu New Fair China Co Ltd., dengan
menggunakan special design dan mengusung
tagline “Trade with Remarkable Indonesia”.
Dengan konsep open space, fasilitas yang
tersedia di masing-masing booth terdiri dari
karpet; meja; kursi, poster, rak display, fascia
name, lampu, dan socket.
Selama 5 (lima) hari pelaksanaan pameran,
para peserta menampilkan sample produk yang
diproduksi oleh masing-masing perusahaan.
Khusus untuk APERLINDO, selain menampilkan
informasi detail mengenai seluruh perusahaan
anggota asosiasi dan sample produknya, juga
disajikan berbagai informasi peluang investasi
yang bisa dilakukan oleh para investor di bidang
elektronik di Indonesia. Bersebelahan dengan
Paviliun Kementerian Perdagangan, terdapat
pavilion Polytron yang berdiri diatas lahan seluas
108 sqm. Selain itu juga terdapat beberapa
perusahaan Indonesia lainnya yang juga ikut
berpartisipasi secara mandiri pada pameran
Canton Fair 2015. Adapun perusahaan itu
adalah Maspion, PT Sinar Group Indocemerlang
(produk home appliances merk Airlux) dan
Maxbelt (produk belt otomotif).
Selama pelaksanaan pameran, paviliun
Kemendag dikunjungi sekitar 1000-an
pengunjung bisnis yang kebanyakan berasal
dari wilayah Amerika Selatan (Brasil, Chili),
Timur Tengah (Saudi Arabia, Qatar) dan Afrika

(Maroko, Afrika Selatan, Mesir). Selain itu
terdapat pula pengunjung bisnis yang berasal
dari Eropa, Australia, Asia lainnya serta China.

Partisipasi pada Pameran Hongkong Gift &
Premium Fair 2015
Pameran Hongkong Gift & Premium Fair
(HKGPF) 2015 merupakan yang ke-30 kalinya
diselenggarakan oleh Hongkong Trade
Development Council (HKTDC), tercatat sekitar
4.262 peserta dari 38 negara berpartisipasi
dalam pameran ini dan dihadiri hampir 52.000
buyer internasional. Kementerian Perdagangan
bekerjasama dengan Dewan Kerajinan
Nasional (Dekranas) dan Konsul Jenderal Rl
Hongkong pada pameran Hong Kong Gift
& Premium Fair 2015, berpartisipasi kembali
dalam pameran Hongkong Gift & Premium
Fair yang berlangsung tanggal 27 s/d 30 April
2015 menempati Paviliun Rumah Indonesia
dengan area seluas 72 m2 memamerkan produk
kerajinan dari 15 perusahaan yaitu antara
lain home decoration, wooden handicraft,
furniture, fashion accessories, woven textile,
bag, jewellery, stationery and paper product,
dan ceramic tableware. Peserta lainnya dari
Indonesia antara lain: Kementerian KUKM
yang memfasilitasi 10 UKM binaannya dengan
area seluas 54 m2 yang letaknya bersebelahan
dengan Paviliun Kemendag, sementara
perusahaan lainnya yaitu: PT. Profitmax Holding
Limited, PT. cermai Makmur Abadi International,
PT. Djitoe lTC, PT. Lulu Indonusa, PT Solo Murni,
Banyan International dan PT. Sumiati Ekspor
International juga hadir dan berpartisipasi secara
mandiri setiap tahunnya.
Acara pembukaan “Paviliun Rumah Indonesia”
dilaksanakan pada tanggal 27 April 2015 di
hall 3 dengan dihadiri oleh tamu undangan
terdiri dari buyer potensial dan media. Acara
diawali dengan penampilan tari Yapong dari
Betawi yang dibawakan oleh pemuda pemudi
Hongkong dari sanggar lokal setempat dan
dilanjutkan dengan sambutan dari Konsul
Jenderal Rl di Hongkong, Bapak Chalief
Akbar. Dalam sambutannya, Bapak Konjen
mengharapkan pameran tersebut dapat
meningkatkan perdagangan diantara kedua
negara. Rumah Indonesia dibuka secara

resmi dengan pengguntingan pita oleh Ketua
Harian Dekranas lbu Erni Guntarti Cahyo
Kumolo, Deputy Executive Director HKTDC,
Benjamin Chau dan Konjen Rl Hongkong Bpk.
Chalief Akbar. Dalam acara pembukaan juga
dipresentasikan mengenai remarkable Indonesia
dan kerajinan Indonesia oleh Ketua Bidang
Pameran dan KLN DEKRANAS, lbu Retno
Damayanti Gobel.
Pada hari pertama pameran, delegasi Indonesia
juga mendapat kehormatan untuk diundang
oleh HKTDC dalam acara jamuan makan siang
bersama. Dalam kesempatan tersebut hadir
Deputy Executive Director HKTDC beserta
para direkturnya, pimpinan Dekranas, Konjen
RI dan jajaran pejabat di KJRI Hong Kong,
Direktur Pengembangan Produk Ekspor, DJPEN,
serta perwakilan dari KBRI Beijing. Kegiatan
lain yang dilaksanakan selama pameran
antara lain product demo and launch pad,
networking reception, dan seminar. Presentasi
produk/product demo dilaksanakan pada
tanggal 28 April 2015 berlokasi di Product
Launch Area Hall 1D. PT. Tjiwi Kimia dan PT.
Passion for Handicraft berkesempatan untuk
mempresentasikan produknya di hadapan buyer
yang hadir. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk
memperkenalkan dan mempromosikan produk
lndonesia kepada buyer yang hadir. Selama
pameran berlangsung, tercatat transaksi on the
spot sebesar USD 302,33 ribu dan prospective
order dalam waktu satu tahun sebesar USD
7,5 juta dengan produk yang paling diminati
antara lain shopping bag dan packaging, drift
wood product, home decor, breakfast set
dan mug (tableware), hand hammered boxes,
serta fashion accessories. Transaksi tersebut
diharapkan dapat terus bertambah, karena
beberapa buyer akan melakukan factory visit
dan menunggu quotation dari perusahaan.
Buyer yang hadir ke paviliun Rumah Indonesia
berasal dari Hongkong dan negara lain seperti
Amerika, Inggris, Dominica, Jerman, lran,
Kanada, Cekoslovakia, Mauritius, Jepang,
Finlandia, dan UAE. Pameran HKG PF telah
dilaksanakan selama 3 dekade atau 30 tahun,
dan pada tahun ini terdapat zona baru yaitu
“Beauty products & Accessories”, “Fine
Porcelain Gifts”, “Health & Wellness”, dan
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“Hiking and Camping Products”. Selain itu
juga terdapat “Hall of Fine Designs” yang
memamerkan 130 koleksi brand ternama dan
“The World of Gift Ideas” yang menampilkan
produk terbaru dari 790 eksibitor.
Konstruksi paviliun lndonesia mendapatkan
apresiasi dari beberapa pengunjung, termasuk
beberapa event organizer pameran. Namun
demikian, peserta mengharapkan paviliun
Indonesia lebih terbuka, sebagaimana konstruksi
paviliun negara lain agar produk lebih mudah
terlihat oleh buyer potensial. Selain itu,
diharapkan space yang disediakan untuk
masing-masing peserta dapat ditambah agar
produk yang dapat dipromosikan lebih banyak.
Partisipasi lndonesia pada kegiatan promosi ke
depannya kiranya dapat lebih dikoordinasikan
dengan berbagai kementerian terkait dan
pelaku usaha, agar paviliun Indonesia dapat
tampil bersama-sama dalam satu paviliun yang
lebih besar, dalam rangka meningkatkan Nation
Branding lndonesia.

Partisipasi pada SIAL Canada 2015
Salon International de I’Alimentation (SIAL)
Canada 2015 di Toronto merupakan pameran
produk makanan dan minuman terbesar di
Kanada yang dihadiri buyer dari wilayah
Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika
Selatan serta kawasan lainnya. Ditjen PEN
bekerjasama dengan Atase Perdagangan
Ottawa dan ITPC Vancouver berpartisipasi
pada pameran SIAL Canada 2015 untuk yang
keempat kalinya dan kali ini partisipasi Indonesia
pada pameran ini sebagai Country of Honor
(CoH). Dengan status sebagai CoH, Paviliun
Indonesia menempati lahan seluas 315 m2
di lokasi yang strategis serta tampil dengan
eksposure yang paling menonjol dan intens.
Tema “Taste Remarkable Indonesia” dipilih
sebagai ungkapan pernyataan “remarkable”
untuk berbisnis dengan Indonesia dan sekaligus
menunjukkan Indonesia sebagai negara sumber
impor produk makanan olahan dan atau bahan
kebutuhan industri mamin kelas dunia. Tagline
“Taste Remarkable Indonesia” tampil di katalog,
poster, lanyard, website, iklan serta berbagai
banner dan iklan tentang SIAL Canada 2015.
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Selama tiga hari pameran, Paviliun Indonesia
didatangi rata - rata sebanyak 2000 orang per
hari. Kunjungan inquiry berdasar data lead
retrieval sebanyak 400 calon pembeli yang
mengunjungi booth di Paviliun Indonesia.
Indonesia berhasil memperoleh estimasi
transaksi dengan nilai USD 10,56 juta untuk
pembelian produk makanan olahan dan bahan
baku industri makanan antara lain: coconut
sugar, spices, cashew, natural food ingredient,
ginger drink, kopi branded dan private label,
tuna, roasted peanut dan berbagai macam
confectionery. Selain Pameran, dilaksanakan
juga Market Familiarization Tour, Workshop,
Press Conference, dan Forum Bisnis.
Delegasi Indonesia ke Kanada juga menerima
kunjungan dari Executive Director of Trade
Facilitation Office of Canada/TFO – Mr.
Steven Tipman dan Deputy Chief Economist
Conference Board of Canada (CBoC) – Mr. Paul
Derby beserta Tim TPSA (Trade and Investment
of Private Sector Assistant) pada tanggal 29
April 2015. Pertemuan dilakukan dalam format
Tripartit antara Indonesia yang dipimpin oleh
Dirjen PEN, TFO dan CBoC – TPSA. Adapun isu
yang dibahas adalah koordinasi dan sinkronisasi
dari implementasi Nota Kesepakatan yang telah
ditandatangani atas proyek bantuan kerjasama
untuk peningkatan kapasitas sumber daya
manusia di bidang perdagangan Indonesia –
Kanada.

Partisipasi pada Pameran IFFEX Filipina
Pameran The International Food Exhibition
(IFEX) Philippines merupakan pameran yang
bersifat B to B dan B to C yang menghadirkan
produk khas kawasan Asia untuk makanan,
minuman, buah tropical, makanan halal,
makanan organic, serta produk makanan segar.
Pameran ini diselenggarakan pada 21-24 Mei
2015 di SMX Convention Center, Pasay City,
Philippines menempati area seluas 20.065 m2.
Tahun 2015 merupakan tahun penyelenggaraan
pameran IFEX Philippines yang ke-10.
Pameran ini diadakan setiap dua tahun sekali.
Keikutsertaan lndonesia pada pameran ini
merupakan yang pertama kalinya.

Paviliun Indonesia menempati International Hall
dengan booth nomor 1S22-1S27 dan 1T021T07 oleh 12 (dua belas) perusahaan yang
menampilkan produk-produk makanan dan
minuman. Pavilun Indonesia mengambil tema
“Trade with 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. Hal ini menjadi
suatu keuntungan bagi paviliun Indonesia
karena sering dilihat oleh pengunjung.
Paviliun Indonesia yang hadir dengan special
design banyak mendapat perhatian dari
pengunjung yang datang. Konsep desain
dibuat untuk memudahkan calon pembeli untuk
melihat maupun untuk melakukan dealingdealing transaksi. Salah satu peserta paviliun
Indonesia, Ibu Emilia dari Mushroom Factory
mengungkapkan salah satu keberhasilannya
mendapatkan buyer adalah karena disain
paviliun yang spesial dan terkesan kokoh.
Di samping itu, Ditjen PEN juga membuat
brosur gabungan peserta dari Indonesia yang
disebarkan kepada para pengunjung yang
datang ke stand Indonesia serta memberikan
informasi mengenai produk Indonesia yang
dipamerkan. Stand Informasi paviliun Indonesia
diisi dengan berbagai informasi seperti;
Directory Peserta Pameran, First Mail Shot (FMS)
Trade Expo Indonesia 2015, Buku Primaniyarta
2014, dan NED Report.
Selama 4 (empat) hari pameran berlangsung,
Paviliun Indonesia dikunjungi oleh sekitar 1.200
pengunjung yang berasal dari mancanegata.
Selain melihat-melihat potensi produk Indonesia
dan mencicipi produk makanan dan minuman,
pengunjung juga berdiskusi dengan peserta
terkait peluang kerjasama bisnis kedepannya.
Untuk transaksi dagang yang terjadi selama
4 hari, total jumlah estimasi transaksi yang
dilakukan oleh pengusaha Indonesia selama
pameran berlangsung mencapai USD
6.623.332,38. Jumlah ini terdiri dari estimasi
kontrak dagang sebesar USD 6.620.500,- dan
transaksi ritel sebesar USD 2.832,38.

Partisipasi pada 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, 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 rempahrempah; 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
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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.
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 Exhibitions Bureau (BIE).
Diprediksi pameran ini akan mendatangkan
20 juta pengunjung selama enam bulan
penyelenggaraannya.

Partisipasi pada Pameran Communic Asia
2015
Communic Asia 2015 (The 26th Communication
and information Technology), merupakan
salah satu event terbesar di Asia Pasifik yang
mempromosikan produk teknologi, informasi
& komunikasi (ICT). Pameran berlangsung
di Marina Bay Sands, pada 2 - 5 Juni 2015.
Tahun ini pameran diikuti sekitar 62 eksibitor
dan lebih dari 2.000 pengunjung dari manca
negara, 23 group paviliun dan 187 anggota
media internasional. Pengunjung yang datang
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di antaranya berasal dari Amerika Serikat,
Kanada, lsrael, Taiwan, Jerman, Malaysia,
RRT, Brunai Darussalam, Singapura, Inggris,
Perancis, Hongkong, Belgia, Qatar, Australia,
Perancis, dan lain-lain. Pameran menampilkan
produk inovasi terbaru di bidang teknologi,
informasi dan komunikasi seperti Broadband,
Cloud, Connected Devices, Connected
Home Devices, Connected Delivery Network
(CDN), Content Security Management,
Carrier/Network Operators, Content Provider,
E-Business Solutions Provider Communications/
IT Consultancies, lnternet/Value Added Service
Provider, lT/Software Developers, Manufacturers
of Communications/Computer Equipment,
Satellite/Broadcast/Cable, Automobile,
Education, dan lain-lain. Tujuan partisipasi
Indonesia untuk mendorong peningkatan ekspor
ke Singapura, memperkenalkan pelaku usaha
Indonesia dengan para mitra calon bisnis, dan
menambah wawasan tentang perkembangan
ICT global.
Communic Asia 2015 dibuka resmi pada
tanggal 2 Juni 2015 oleh Menteri Kominfo
Singapura DR. Yacoob Ibrahim. Di samping para
eksibitor dan pemangku kepentingan terkait di
Singapura, hadir pula Menteri Kominfo Rl Bapak
Rudiantara. Paviliun Indonesia seluas 144 m2,
bertema “Trade with Remokoble lndonesia”
terletak di booth BT3-07. Booth kontruksi
menggunakan desain khusus. Paviliun mendapat
perhatian Menteri Kominfo Singapura,
DR.Yacoob lbrahim yang hadir bersama Menteri
Kominfo RI Bapak Rudiantara yang diterima oleh
Dirjen lndustri Logam Mesin Alat Transportasi
dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Bapak l
Gusti Putu Suryawirawan. Hadir pula Bapak Duta
Besar RI di Singapura yang didampingi Atase
Perdagangan. Menteri Kominfo dan Dubes RI
berkenan berbincang dengan seluruh peserta
Paviliun Indonesia. Keduanya berharap sinergi
akan berjalan konsisten untuk tahun mendatang.
Sebanyak 18 peserta dari lndonesia yang
bergerak di sektor animasi, hardware, software,
dan virtual reality.
Produk yang diminati pengunjung Paviliun
lndonesia adalah animasi, alat monitor transaksi,
wireless, IT solution, smart home system, trafo
monitoring system dan mesin untuk kasir. Buyer

yang berkunjung ke Indonesia datang dari
Malaysia, Thailand, Kanada, Taiwan, Autralia,
Myanmar, Brunai Darussalam, Hong Kong,
Belgia, Rumania, Perancis, Qatar dan Amerika
Serikat. Jumlah estimasi transaksi order sebesar
USD 729.700 termasuk USD 300.000 order
dari buyer Malaysia (Enterprise Solution) yang
telah menandatangani kontrak dengan Prasimax
Inovasi Teknologi. Buyer dari Brunei tertarik
dengan animasi konten muslim dan akan datang
ke Indonesia untuk menindaklanjuti kontaknya.
JumIah inquiries yang diterima seIuruh
peserta pameran sekitar 540 inquiries akan
ditindaklanjuti. Estimasi order yang diterima
di samping dari negara asing juga datang dari
perusahan dan Pemda di Indonesia.
Rincian estimasi transaksi order sebagai berikut:

No

Partisipasi pada Las Vegas Market
Las Vegas Market (LVM) merupakan pameran
furniture dan home decor terbesar di AS
khususnya wilayah pantai barat yang diadakan
dua kali dalam setahun yaitu pada musim
panas dan musim dingin, di World Market
Center (WMC) Las Vegas. WMC terdiri dari 3
(tiga) gedung yaitu A,B dan C yang terhubung
sehingga mempermudah para pengunjung
untuk bertinteraksi dan melakukan business
to business. Summer Las Vegas Market
adalah pameran business to business bertaraf
international yang membidik pasar dari berbagai
kalangan di berbagai negara, seperti desainer
dan industri profesional. LVM 2015 menampilkan
produk seperti dekorasi rumah dan dinding,
furnitur tradisional, accent furniture, ready-

Perusahaan

Total Transaksi ( UD )
dan lain-lain

1.

Bandung Techno Park (Hardware dan software)

USD 15.700
Proses follow up inquiries

2.

PT. Baros Creative Partner (Animasi 2D/3D, Animasi

Proses follow up inquiries

Multimedia)
3.

Tekno Inovasi Asia (Hardware & software monitoring
system)

USD 13.400
Proses follow up inquiries

4.

PT. Galaksi Lintas Sequentama (Animation Studio Ilustrasi)

USD 16.700
Proses follow up inquiries

5.

PT. Kumata Indonesia (Home Production Animation)

USD 13.800
Proses follow up inquiries

6.

PT. Amirage International (Augmented Reality & Mobile

USD 21.300
Proses follow up inquiries

Application)
7.

CV. Cakrawala Crative (Video Udara & Animasi)

USD 15.400
Proses follow up inquiries

8.

Anantapura Nabha Sparsham Deeptam (Application Game)

Proses follow up inquiries

9.

Ayena Animation Studio (Service Animation, Advertising,

USD 114.617
Proses follow up inquiries

Simulation 3D)
10.

PT. Tarie Mitra Utama (Animasi Multimedia)

USD 12.700
Proses follow up inquiries

11.

PT. Ufoakses Sukses Luarbiasa (Education Cloud Software;

USD 22.000
Proses follow up inquiries

Open Base Transceiver Station)
12.

PT. Gamatechno Indonesia (Animasi IT)

USD 49.700
Proses follow up inquiries

13.

PT. Panggung Electric Citra ( IT )

Proses follow up inquiries

14.

PT. Sarana Maju Lestari (Software )

USD 65.600
Proses follow up inquiries

15.

PT. Dua Empat Tujuh (IT)

USD 34.500
Proses follow up inquiries
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16.

IKITAS Semarang (Animasi 3D)

USD 34.083
Proses follow up inquiries

17.

PT. Pusat Data Nusantara (Animation Game)

Proses follow up inquiries

18.

PT. Prasimex Inovasi Teknologi (Animation Studio 2D/3D

USD 300.000
Proses follow up inquiries

Animation Ilustrasi)
Sumber: Ditjen PEN, 2015

toassemble furniture, wicker & rattan furniture,
custom furniture dan upholstered furniture.
Paviliun Indonesia yang bertema “Remarkable
Indonesia” dibangun dengan menggunakan
special design. Paviliun Indonesia ditempati
oleh 8 (delapan) perusahaan Indonesia
yang berasal dari Cirebon, Sragen, Boyolali,
Semarang, Klaten dan Jakarta dengan produk
accent recyled furniture for indoor, dinning
table, sideboard, coffe table, bench, wooden
decoration, chair, stool, furniture rattan natural
for indoor, frame chairs rattan/wood, Indoor
and outdoor furniture, synthectik and natural
rattan furniture, dan Taek Outdoor Garder
Furniture. Tahun 2015, Paviliun Indonesia tidak
hanya diisi oleh Kementerian Perdagangan tapi
juga oleh Kementerian Perindustrian dengan
membawa 6 (enam) perusahaan binaannya
untuk berpartisipasi dalam LVM 2015.
Selama 5 hari pelaksanaan, estimasi transaksi
order peserta Pavilin Indonesia tercatat US$.
1.496.722 sementara transaksi penjualan
langusng (ritel) sebesar US$ 14.585 dengan
jumlah permintaan hubungan dagang (inquiries)
109 dari importir yang datang dari bebagai
negara. Beberapa perusahaan menghibahkan
produk pamerannya sebagai bahan promosi/
sample yang akan ditempatkan di ruang
pameran ITPC Los Angeles. Hasil pengamatan
produk yang diminati oleh pengunjung adalah
produk kayu daur ulang dan produk rotan
dengan desain rustic dan french country chic.
Produk daur ulang mampu menampilkan produk
furnitur berdaya saing dengan kualitas terbaik
dan harga yang kompetitif.

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
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
2015/2016 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 produkproduk para calon eksportir agar lebih ramah
lingkungan sehingga lebih berdaya saing
ketimbang produk-produk sejenis dari kawasan
Asia Tenggara lainnya.

Partisipasi pada Pameran Texworld Paris
Autumn 2015
Texworld merupakan pameran bertaraf
internasional yang diselenggarakan 2 (dua) kali
dalam setahun yaitu di bulan Februari (musim
semi) dan September (musim gugur). Produk
yang dipamerkan adalah: cotton fabrics, denim
fabrics, eco-friendly fabrics, embroidery & lace,
knitted fabrics, fibers/yarns, functional fabrics,
linen & hemp, print fabrics, shirting fabrics, silk
fabrics, silky aspects, wool & wool blend, style,
trims & accessories.
Paviliun Indonesia tampil dalam area seluas
168 m2 terletak di Hall B yang berada di depan
pintu masuk. Produk yang ditampilkan adalah
yarn, polyester, lace, apparel, fabrics dan trims.
Partisipasi Indonesia yang kedua hasil sinergi
antara Ditjen PEN Kemendag 6 (enam) booth,
Atdag Paris dan ITPC Lyon masing-masing 1
(satu) booth dan Kemenperin 6 (enam) booth.
Paviliun Indonesia diisi oleh 14 booth bergerak
di sektor TPT, diantaranya: PT. Daliatex Kusuma
(polyester woven fabrics), PT. Intermoda Kusuma
(embroidery and lace), PT Kewalram Indonesia
(gulpure allover dull yarn), PT. Natatex Prima
(spun yarn), dll.
Jumlah estimasi transaksi order yang terjadi
di Paviliun Indonesia selama pameran adalah
sebesar USD 5.774.510, termasuk USD
1.090.000 order dari buyer Turki dan Prancis
yang telah menandatangani kontrak dengan PT
Indo Hasasi yang baru pertama kali mengikuti
Texworld untuk produk benang dan PT. Gistex
untuk produk polyester. PT. Hakatex menerima
permintaan order besar dari buyer USA (brand
polo) dan UK (Peter Horton), Rusia, Maroko
dan lain-lain sebesar USD 1.675.000, Sipatatex
mendapat order USD 219.000 dan perusahaan
lainnya seluruhnya berjumlah USD 2.790.510.
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Partisipasi pada CAExpo – Nanning 2015
China-ASEAN Expo (CAEXPO) diselenggarakan
oleh Pemerintah Rakyat Guangxi Wilayah
Otonomi Zhuang yang disponsori Kementerian
Perdagangan & Industri China beserta 10
negara ASEAN dan Sekretariat ASEAN.
Sehubungan dengan hal tersebut keikutsertaan
Indonesia pada CAEXPO tahun 2014 diharapkan
dapat meningkatkan citra produk Indonesia
sejalan dengan dukungan terhadap percepatan
perkembangan ekonomi China-ASEAN Free
Trade Area dan menjadi pendorong upaya
investasi dengan hasil yang signifikan.
CAEXPO pertama kali diusulkan oleh Perdana
Menteri China H.E. Wen Jiabao pada the 7th
China-ASEAN (10+1) Leaders’ Summit di Bali,
Indonesia pada tahun 2003. CAEXPO menjadi
even tahunan yang diadakan di Nanning,
Guangxi, China sejak tahun 2004. Pada
penyelenggaraan CAEXPO yang pertama kali,
3-6 November 2004, turut berpartisipasi 1,505
perusahaan dalam 2,506 booths dan dikunjungi
sekitar 18,000 orang. Sebanyak 757 booth
digunakan oleh perusahaan dari 10 negara
ASEAN, atau sekitar 42.9% dari total perusahaan
yang ikut serta. Sebanyak 210 kategori produk
di tampilkan, mencakup 11 sektor, termasuk
machinery & equipment, household appliances,
ICT products, automobile & parts, hardware
& mineral products, building materials, agrobased products, medical & healthcare products,
chemical raw materials, light industrial products
and arts & crafts, garment & textiles, etc. Pada
penyelenggaraan CAEXPO ke 12 tahun 2015
mengangkat tema ”Maritime Silk Road 2014 of
the 21st Century” dan sebagai Country of Honor
(Negara Kehormatan) adalah negara Thailand.
Jumlah stand pameran yang tersedia sebanyak
4.600, dibagi menjadi stand utama sebanyak
3.400 terdiri dari 2.800 stand in door dan 600
stand out door. Sisa stand lainnya, sejumlah
1.200 stand merupakan stand negara-negara
ASEAN dan negara Korea Selatan yang
melengkapi paviliun sebagai guest countries.
Sedangkan pavilion yang disediakan terdiri
dari Paviliun Komoditi Perdagangan, Paviliun
Kerjasama Investasi, Paviliun Advanced
Technology, Paviliun Perdagangan Jasa serta
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Paviliun City of Charm. Forum konferensi
Internasional tingkat tinggi yang dilaksanakan
adalah The 12th China-ASEAN E-Commerce
Summit 2015.
Selama berlangsungnya pameran terdapat
rangkaian kegiatan sebagai berikut: 1)
Pembukaan House of Indonesia: Window
To Remarkable Indonesia; 2). Pembukaan
the 12th China ASEAN Expo; 3). ChinaASEAN E-Commerce Summit; 4). Bilateral
Meeting Menteri Perdagangan dengan
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Komunis
Tiongkok 5). Symposium on Trade Facilitation
& Commemoration of the 20th Anniversary
of Establishment of WTO 6). Bisnis Forum
tentang potensi E-Commerce di pasar tiongkok
kerjasama dengan Atase Perdagangan
dan Inacham (Indonesia – China Chamber
of Commerce) 7). Trade and Investment
Conference; serta kegiatan lainnya.
Hasil transaksi dagang yang diperoleh selama
pameran berlangsung mencapai USD 3,4 juta
atau mengalami penurunan sebesar 54.8%
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar
USD 5,263,343. Penurunan ini disebabkan
perekonomian global khusunya China yang
juga mengalami kelesuan sehingga daya beli
masyarakatnya menurun.

Partisipasi pada Pameran Infra Oman
Untuk pertama kalinya Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN)
Kementerian Perdagangan berpartisipasi pada
pameran ini dengan menempati lahan seluas
100m2 dan berada di Zone ED Nomor 9-12
bersama dengan paviliun negara Inggris, Iran
dan Italy. Adapun perusahaan yang difasilitasi
sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan antara lain
Promosi Dagang Asia, PT. Iwika Karya Sejahtera,
PT. Pikat Energi Kreatif, PT. Kitani Cable, PT.
Bukaka Teknik Utama, PT. Muliakeramik Indah
Raya, PT. Ubin Kayu, CV. Solution Export, dan
PT. Multistrada Arah Sarana.
Pameran dilaksanakan selama 3 (tiga) hari penuh
dari tanggal 5-7 Oktober 2015 bertempat di
Oman International Exhibition Centre mulai
pukul 10.00 – 13.00 kemudian dilanjutkan
kembali pada pukul 14.00 – 21.00 waktu Oman.

Selama 3 (tiga) hari pameran berlangsung
perusahaan Indonesia mendapatkan deal baik
agreement maupun penjajakan long term order
dan partner selama pameran berlangsung
antara lain:
a. PT. Bukaka Teknik Utama, dengan:
• Bahwan Group, merupakan salah stu
group perusahaan kontraktor di Oman
tertarik melakukan kerjasama dengan
Bukaka untuk pekerjaan dibidang
Building, Otomotif dan Infrastructure.
• Salah satu perusahaan pendanaan di
Oman bersedia melakukan kerjasama
untuk menyaingi Bahwan Group dan
Zubair Group.
• Utusan salah satu Menteri Oman
menginformasikan bahwa pimpinan
beliau ingin sekali bekerjasama di
bidang infrastructure, bahkan beliau akan
menggunakan pengaruh politiknya dalam
kegiatan proyeknya.
b. PT. Muliakeramik Indah Raya, dengan:
• Salim Group, salah satu perusahaan yang
dimiliki oleh konglomerat Oman serius
ingin menjadi agent dan kerjasama dalam
proyek hotel, sport centre, dll.
• Khimji Ramdes, perusahaan retail dengan
jumlah 20 outlet di Oman untuk produk
flooring dan building material.
• Oman  Drydock Company, akan
membangun Dry port di Oman.
• Sure Safety, tertarik menjadi agent.
c. Kitani Kabel, dengan:
• Salim Group, sudah membicarakan draft
MoU untuk supplier dan agen tunggal
produk electrical.

Tiongkok agar mampu bersaing dalam
menciptakan pasar produk unggulan,
mengembangkan akses pasar, promosi dan
mengembangkan jaringan usaha dengan
melakukan penetrasi pasar melalui Ruang
Pameran Permanen di RRT serta dapat
membantu mencari mitra usaha (dagang, retail,
agen, distributor) agar dapat meningkatkan
penjualan sekaligus menciptakan jaringan pasar
untuk produk unggulan Indonesia khususnya
produk peserta.
WtRI diresmikan pada tanggal 17 September
2015 di VIP 1 Ballroom China-ASEAN Plaza
lantai 5 oleh Dirjen PEN bersama dengan
Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk
Guangzhou, Managing Director China-ASEAN
Plaza dan perwakilan dari asosiasi pengusaha
Tiongkok. Pada kepesertaan WtRI tahap
pertama ini difasilitasi sebanyak 36 perusahaan
dari berbagai kategori produk diantaranya
furnitur, home decor, handicraft, makanan
dan minuman, sarang burung walet, produk
kecantikan dan spa, perhiasan, tekstil, dan
sepatu. Fasilitas yang diberikan kepada peserta
adalah ruang pamer 472 m2, pengiriman
sampel produk, kegiatan one on one business
matching, promosi melalui official website dan
pencetakan brosur/booklet peserta.
Respon masyarakat Tiongkok terutama buyers/
trader yang datang ke WtRI cukup bagus dan
prospektif, hal ini terbukti dengan respon serius
dari beberapa perusahaan besar distributor di
RRT yang ingin melakukan kerjasama jangka
panjang terhadap beberapa produk terutama
produk makanan dan kesehatan.

Kunjungan Misi Dagang

Untuk transaksi dagang (trial order) yang terjadi
selama 3 hari, total estimasi transaksi yang
dilakukan selama pameran mencapai USD 2.41
juta. Jumlah tersebut belum termasuk long term
dari beberapa perusahaan.

Pelaksanaan kunjungan misi dagang pada tahun
2015 dibagi dalam 3 (tiga) rangkaian kegiatan,
yakni Misi Dagang Denmark - Italia, Misi
Dagang Polandia, dan Misi Dagang Bulgaria Hongaria.

Peresmian Window to Remarkable Indonesia
(WtRI) di Nanning, RRT

Kunjungan Misi Dagang ke Denmark

Window to Remarkable Indonesia (WtRI)
memiliki tujuan utama yaitu untuk memperkuat
pasar perdagangan Indonesia di wilayah

Pelaksanaan Indonesia Business Seminar di
Asia House, Kopenhagen pada 29 April 2015
dipimpin oleh Menteri Perdagangan diikuti
oleh lebih dari 100 pelaku usaha Indonesia dan
Denmark. Penyelenggaraan IBS merupakan hasil
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kerja sama antara Kementerian Perdagangan
dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) Kopenhagen, Danish Industry (DI), dan
Asia House, sebuah yayasan yang bergerak
dalam pembinaan hubungan baik dengan
kawasan Asia dalam bidang bisnis dan
kebudayaan.
Pada kesempatan misi dagang ini, dilaksanakan
pula one-on-one meeting antara Menteri
Perdagangan dengan beberapa pimpinan
perusahaan ternama di Denmark, di antaranya
Maersk A.P Moller, Weibel Scientific A/S,
Ramboll, dan Arla. Pertemuan tersebut
membahas peluang dan hambatan bisnis di
Indonesia. Mendag berharap perusahaan asal
Denmark tersebut dapat berinvestasi dan
bekerja sama dengan pelaku bisnis di Indonesia.
Mendag juga mengundang para pengusaha
Denmark untuk berkunjung ke Paviliun
Indonesia pada World Expo Milan 2015 dan
menghadiri pameran Trade Expo Indonesia yang
akan berlangsung pada 21-25 Oktober 2015 di
Jakarta.
Kunjungan Misi Dagang ke Italia
Penyelenggaraan business luncheon di Milan
dilaksanakan 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
pengusaha kedua negara. pada kesempatan
tersebut disampaikan mengenai perkembangan
hubungan perdagangan kedua negara dan
perekonomian Indonesia yang pertumbuhannya
didukung perkuatan iklim usaha yang semakin
kondusif dan transparan. Selain business
luncheon, sebagai rangkaian misi dagang
juga dilakukan kunjungan ke dua perusahaan
fesyen besar Italia, yaitu Fratelli Rossetti Factory
(leather goods) dan Dolce & Gabbana, dua ikon
fesyen dunia.
Pada kunjungan kerja ke Milan ini, Menteri
Perdagangan melakukan pertemuan dengan
wakil dari Michelin Group di sela-sela
Pembukaan World Expo Milan. Pada pertemuan
tersebut, Mendag menyambut baik rencana
investasi produsen ban tersebut di Indonesia
(USD 420 juta) karena dapat membangun
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perekonomian Indonesia terutama dalam
mengembangkan industri yang bernilai tambah.
Di sela-sela kunjungan ke Milan, juga dilakukan
pertemuan antara Menteri Perdagangan dengan
para perwakilan perdagangan di wilayah Eropa
(Atdag dan ITPC). Selain itu, GAPKI melakukan
pertemuan dengan Atdag dan ITPC di Eropa
untuk berkoordinasi dalam mempromosikan
produk kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa,
mengingat Eropa merupakan salah satu
konsumen utama untuk produk kelapa sawit
Indonesia. Indonesia telah berkomitmen dalam
pengembangan industri kelapa sawit yang
berkelanjutan. GAPKI berharap perwakilan
Kementerian Perdagangan di Eropa dapat
mempromosikan dan melakukan kampanye
postif produk kelapa sawit Indonesia.
Kunjungan Misi Dagang ke Polandia
Dalam Misi Dagang Indonesia ke Polandia,
dilakukan koordinasi dan konsolidasi antarKedutaan Besar RI se-Eropa Timur dan
Tengah melalui video conference, di KBRI
Warsawa, Polandia. Video conference kali ini
dilaksanakan bersama dengan 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) dalam rangka
mencapai target ekspor serta memberi solusi
dari berbagai hambatan dan memanfaatkan
peluang di setiap negara.
Selain kegiatan video conference, sebagai
rangkaian misi dagang Polandia juga
dilaksanakan Business Luncheon di Polandia
bertempat di Hotel Regent, Warsawa pada
tanggal 4 Mei 2015 yang dihadiri oleh delegasi
pengusaha dan pemerintah Indonesia dan
70 perwakilan pengusaha dari Polandia.
Perusahaan Indonesia yang menjadi delegasi
dalam misi dagang ini terdiri berbagai sektor,
yaitu tekstil dan produk tekstil, ban, CPO, kopi,
produk perikanan, dan produk pertanian untuk
memasuki pasar Polandia.

Kunjungan 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 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 tanggal
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 sektorsektor 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
Oktober 2015.
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.
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
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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 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
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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:
Kopi
Terdapat potensi pembelian 200.000 Euro
dalam penjajakan dengan pelaku bisnis Bulgaria.
Furnitur
Terdapat beberapa pengusaha Bulgaria yang
berminat terhadap produk furnitur Indonesia
karena kualitas dan ragam produk.
Indonesian Business Showroom
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.
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.
Kunjungan Misi Dagang ke Hongaria
KBRI Budapest bekerja sama dengan Ditjen
PEN menyelenggarakan Forum Bisnis bertema
“Strengthening Economic Relation Through
Optimizing Bilateral Trade” pada tanggal 7
Mei 2015 di Hotel Marriot Budapest. Kegiatan
ini dibuka secara langsung oleh Duta Besar RI
untuk Hongaria, Ibu Wening Esthyprobo. Pada
kegiatan tersebut, Direktur Pengembangan

Pasar dan Informasi Ekspor, Ditjen PEN
bertindak sebagai narasumber utama
menyampaikan presentasi tentang potensi
dagang Indonesia dan Hongaria, peluang
investasi pengusaha Hongaria di Indonesia,
serta undangan mengikuti Trade Expo Indonesia
ke-30 yang akan diselenggarakan pada tanggal
21-25 Oktober 2015. Beliau menyampaikan
bahwa Business Forum ini dimaksudkan tidak
hanya untuk memasarkan produk Indonesia ke
Hongaria, juga sebagai medium bagi pengusaha
Hongaria untuk memperoleh gambaran pasar
produk potensial Hongaria di Indonesia.
Business Forum ini dihadiri oleh 70 peserta
yang berasal dari kalangan pengusaha
Indonesia dan Hongaria, pejabat pemerintah,
KADIN Hongaria dan Budapest, rombongan
tim Misi Dagang Pemerintah Kota Malang
serta wartawan media cetak dan elektronik
setempat. Pada pelaksanaan Bisnis Forum juga
dilakukan penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) untuk kontrak dagang
senilai USD 2 juta oleh salah satu peserta Misi
Dagang ke Hongaria yang dilakukan pada Oneon-One Business Meeting yang disaksikan oleh
Ketua Delegasi Misi Dagang ke Hongaria dan
Kepala ITPC Budapest.
Nilai dalam USD

Evaluasi dan Rekomendasi
Sepanjang tahun 2015 Ditjen PEN melalui
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
(Dit. P2C) telah melaksanakan berbagai jenis
kegiatan promosi dagang, baik di dalam
maupun di luar negeri. Nilai transaksi dagang
yang dihasilkan dari seluruh kegiatan promosi
Ditjen PEN - Kementerian Perdagangan
pada tahun 2015 adalah sebesar USD
1.084.952.011,00. Jika dibandingkan dengan
nilai transaksi dagang yang dihasilkan dari
kegiatan promosi tahun 2014, nilai transaksi
dagang tahun 2015 mengalami penurunan yang
cukup signifikan, sebesar 30,39% dari nilai USD
1.558.642.530,00.
Ditinjau dari sisi diversifikasi pasar, kegiatan
promosi dagang yang dilaksanakan oleh Ditjen
PEN dinilai telah cukup mendukung upaya
peningkatan diversifikasi pasar. Hal ini terlihat
dari jumlah penyelenggaraan promosi dagang
ke negara-negara yang bukan merupakan
negara CR5 (negara dengan proporsi ekspor
Indonesia terbesar, yakni Amerika Serikat,
Jepang, RRT, India, dan Singapura) pada tahun
2015 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, antara lain
ke Persatuan Emirat Arab, Jerman, Malaysia,
Filipina, Perancis dan Oman.
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Gambar 19 Nilai Transaksi Dagang yang Diperoleh melalui Kegiatan Promosi Dagang (dalam US$)
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Upaya peningkatan diversifikasi pasar melalui kegiatan promosi tersebut dimaksudkan
untuk membuka peluang yang lebih besar bagi produk-produk ekspor Indonesia
sekaligus mengurangi ketergantungan ekspor terhadap sejumlah negara tertentu.
Sejalan dengan upaya peningkatan diversifikasi pasar, Ditjen PEN juga telah melakukan
sejumlah kegiatan promosi yang juga sekaligus diarahkan untuk peningkatan diversifikasi
produk. Pada tahun 2015, tercatat sejumlah pameran yang secara khusus menyasar
kalangan buyer produk tertentu yang telah diikuti oleh Ditjen PEN, seperti pameran alat
kesehatan, pameran alat telekomunikasi dan teknologi informasi.
Selain itu perlu untuk dibuatkan semacam skema atau skala prioritas kegiatan promosi
yang dilaksanakan secara linear dengan kegiatan pengembangan ekspor lainnya yaitu
market intelligence maupun product intelligence sehingga kegiatan yang dilakukan
oleh Ditjen PEN dapat memberikan dampak yang lebih luas kepada para pelaku usaha
Indonesia.

Sinergi Program Promosi Ekspor dengan K/L Terkait
Pada Tahun 2015 ini Ditjen PEN membuat terobosan baru dalam rangka mensinergikan
program promosi yang dilakukan oleh Ditjen PEN dengan K/L terkait lainnya dengan
cara melakukan roadshow ke beberapa K/L terkait seperti Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan
UKM. Pelaksanaan kegiatan roadshow ini membawa manfaat yang signifikan dalam
mensinergikan program promosi ekspor yang dilakukan oleh K/L terkait dengan program
promosi ekspor yang dilakukan oleh Ditjen PEN Kemendag. Kegiatan serupa dapat
terus dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang dengan peningkatan kerjasama seperti
di bidang pertukaran informasi antar K/L terkait mengenai akses pasar ekspor maupun
yang berkaitan dengan produk dari negara pesaing sehingga ekspor Indonesia dapat
terus meningkat dan semakin berkualitas.

Tindak Lanjut Kegiatan FGD Branding
Pada Tahun 2015 ini Ditjen PEN telah menyelenggarakan kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) Penyusunan Logo Branding Kopi Indonesia. Kegiatan FGD ini
dipandang sangat penting untuk dilakukan yang menyasar produk ekspor lainnya
dengan menjadikan Nation Branding sebagai payungnya.

Kegiatan Nation Branding
Pada tahun 2015, skor dimensi ekspor NBI Indonesia sebesar 46,67 dan
memeringkatkan Indonesia di posisi ke 39, turun dari peringkat 38 (dengan skor 46,50)
di tahun 2014. Perolehan nilai Indonesia pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan,
namun masih kalah dari Arab Saudi yang mengalami peningkatan 0,69 poin lebih besar
dari Indonesia.
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Nilai Dimensi Skor
NBI Simon Anholt Indonesia
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Sumber: Simon Anholt NBI, Ditjen PEN 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
dengan mengusung tema “The Stage of The
World”. Desain Paviliun Indonesia menggunakan
konsep Bubu dan Lumbung sesuai dengan
tema WEM 2015 yaitu “Feeding the Planet:
Energy for Life”, dan menempati areal seluas
1.175 m2. Desain Paviliun Indonesia termasuk
sebagai salah satu dari “24 Most Impressive
Designs” menurut kantor berita CNN. Paviliun
Indonesia rata-rata dikunjungi sekitar 20.000
pengunjung selama bulan Agustus 2015. Pada
28 September s.d. 2 Oktober 2015, di Paviliun
Indonesia juga dilaksanakan Indonesia Coffee
Week yang terdiri dari serangkaian kegiatan
seperti coffee cupping, networking, dan free
tasting. Paviliun Indonesia termasuk ke dalam 10
besar paviliun yang mendapat kunjungan tamu
terbanyak dengan jumlah pengunjung lebih dari
empat juta orang, atau paviliun ASEAN dengan

kunjungan tamu terbanyak, mengalahkan
Malaysia dan Thailand. Hingga akhir kegiatan,
Paviliun Indonesia dikunjungi oleh sebanyak
4.012.228 pengunjung.
Diharapkan melalui penyelenggaraan kegiatankegiatan tersebut, citra produk Indonesia di
mata masyarakat dunia dari tahun ke tahun
akan semakin baik, dan pada gilirannya akan
meningkatkan ekspor Indonesia.

D. Pengembangan Pasar dan
Informasi Ekspor
Pelayanan Customer Service Centre (CSC)
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 kantor perwakilan RI (Atdag/
ITPC), kantor kedutaan besar negara asing dan
permintaan dari pembeli secara individu serta
layanan konsultasi bisnis kepada eksportir yang
mengunjungi langsung CSC.
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Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang
(Trade Inquiry)
Tujuan pelayanan inquiries adalah guna
memberikan layanan informasi hubungan
dagang dari importir/calon pembeli luar negeri
yang berminat dengan produk ekspor Indonesia
serta melayani permintaan informasi dari
eksportir dalam negeri, terkait dengan informasi
pembeli dan promosi ekspor bagi produk
masing-masing perusahaan.
Selama tahun 2015, Ditjen PEN melalui
Customer Service Center (CSC) dan kegiatan
promosi dagang baik di dalam maupun luar
negeri menerima sebanyak 6.462 inquiries dari
berbagai negara. Permintaan hubungan dagang
yang diterima dari berbagai calon pembeli
potensial ini kemudian akan diteruskan kepada
pelaku usaha Indonesia untuk ditindaklanjuti
melalui berbagai media, di antaranya
Membership Service, yakni sebuah sistem yang
dibangun oleh Kementerian Perdagangan
untuk memfasilitasi pelaku usaha Indonesia
memperoleh informasi terkini berkaitan dengan
ekspor, termasuk di dalamnya permintaan
hubungan dagang. Selain itu, permintaan
hubungan dagang tersebut juga disampaikan
kepada asosiasi-asosiasi pelaku usaha serta
instansi terkait.
Layanan Konsultasi Bisnis
Selama tahun 2015, tercatat sebanyak 276
kunjungan ke CSC dari berbagai daerah
untuk keperluan konsultasi bisnis. Pengunjung
merupakan perusahaan eksportir dan calon
eksportir berbagai jenis produk. Seluruh
pengunjung berkeinginan untuk memasarkan
produk ke pasar internasional, di samping
keperluan tersebut, terdapat pula keinginan
untuk mendapatkan informasi tentang pameran
dagang dan informasi pasar untuk produk
tertentu.
Business Matching
Selain layanan konsultasi bisnis, CSC juga
melayani permintaan Business Matching,
terutama dari buyer potensial yang berkunjung
ke CSC. Selama tahun 2015, telah dilakukan
pelayanan Business Matching kepada 14 buyers
mancanegara yang ingin menjadikan pelaku
usaha Indonesia sebagai mitra bisnisnya.

72

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

Permanent Trade Display (PTD)
Selain layanan konsultasi bisnis dan business
matching, CSC juga menyediakan area untuk
memamerkan produk-produk ekspor unggulan
Indonesia yang diproduksi oleh berbagai
perusahaan. Selama tahun 2015, tercatat telah
ditampilkan produk-produk dari 68 perusahaan.

Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Informasi Ekspor
Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan
konsultasi bagi pelaku usaha, terutama di
daerah, Ditjen PEN juga menyelenggarakan
kegiatan Forum Komunikasi Informasi Ekspor di
berbagai daerah. Kegiatan Forum Komunikasi
Informasi Ekspor merupakan kegiatan konsultasi
bisnis yang dikemas dalam format workshop.
Kegiatan Forum Komunikasi Informasi Ekspor
ini diselenggarakan bekerja sama dengan
pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas yang
menangani perdagangan di Provinsi, maupun
Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Forum
Komunikasi Informasi Ekspor, peserta yang
merupakan eksportir maupun calon eksportir,
diberi kesempatan untuk secara langsung
berkonsutasi dengan narasumber yang
merupakan konsultan ataupun praktisi ekspor.
Selama tahun 2015, Ditjen PEN melaksanakan
sebanyak 3 (tiga) kegiatan Forum Komunikasi
Informasi Ekspor di 3 (tiga) daerah, sebagai
berikut:
1. Forum Komunikasi Informasi Ekspor di
Kabupaten Malang, Jawa Timur 6 Oktober
2015;
2. Forum Komunikasi Informasi Ekspor di
Kabupaten Bantul, Jogjakarta 15 Oktober
2015;
3. Forum Komunikasi Informasi Ekspor di
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 17
Desember 2015.
Kegiatan Forum Komunikasi Informasi Ekspor
juga dimanfaatkan sebagai ajang untuk
memperkenalkan Customer Service Center
(CSC) dan Membership Service kepada pelaku
usaha di daerah. Pelaku usaha juga diminta
untuk dapat memanfaatkan layanan yang
disediakan oleh Ditjen PEN untuk membantu
pengembangan ekspor dan usahanya.

Penyediaan Informasi Peluang Pasar
Selain melakukan kegiatan pengembangan
produk, Ditjen PEN juga melakukan kegiatan
pengembangan pasar. Hal ini dimaksudkan agar
para pelaku ekspor Indonesia mendapatkan
informasi berupa gambaran yang utuh
mengenai kondisi pasar tujuan ekspornya yang
meliputi potensi, segmen pasar, dan strategi
pesaing, sehingga para pelaku ekspor Indonesia
dapat merumuskan strategi penetrasi pasar
yang tepat. Perwujudan kegiatan ini adalah
melalui penyediaan informasi pasar, baik berupa
informasi ringkas pasar tujuan ekspor dan
laporan analisis pengembangan pasar tujuan
ekspor.
Laporan Ringkas Pasar Tujuan Ekspor (Market
Brief)
Informasi yang tertuang dalam laporan ringkas
pasar tujuan ekspor ini adalah mengenai kondisi
pasar tujuan ekspor serta potensi, segmentasi,
peluang, selera & perilaku konsumen, peraturan
ekspor - impor dan juga hambatan-hambatan
yang mungkin akan dihadapi para eksportir
Indonesia dalam memasuki pasar tujuan ekspor
tersebut. Pada tahun 2015, Ditjen PEN telah
melakukan penyusunan sebanyak 12 laporan
ringkas pasar tujuan ekspor, yaitu untuk pasar
Haiti, Dominika, Nikaragua, Irlandia, Georgia,
Estonia, Tanzania, Djibouti, Benin, Mongolia,
Nepal dan Tajikiztan.
Analisis Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor
(Market Intelligence)
Kegiatan ini merupakan pengamatan langsung
terhadap pasar produk potensial, segmen
pasar, strategi pesaing, dengan melihat kondisi
negara target pasar untuk melakukan kegiatan
penetrasi pasar produk Indonesia. Penentuan
negara-negara tersebut adalah berdasarkan
beberapa kriteria antara lain tren ekspor
cenderung positif dan relatif besar, kontribusi
ekspor Indonesia ke negara tersebut yang
tinggi dan atau nilai ekspor Indonesia ke negara
tersebut yang meningkat.
Pada tahun 2015, Ditjen PEN telah melakukan
sebanyak 12 kegiatan pengamatan pasar ke
sejumlah negara sebagai berikut Bangladesh,
Tazkent, New Zealand, Inggris, Equador,
Suriname, Portugal, Rumania, Panama,

Mozambique, Qatar, Maroko. Hasil Analisis
Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor tersebut
akan disebarluaskan kepada para pelaku usaha
secara daring (online) maupun luring (dalam
bentuk kegiatan diseminasi).

Evaluasi dan Rekomendasi
Layanan Informasi Ekspor Sebagai Upaya
Mendorong Ekspor
Terkait dengan penyebarluasan informasi hasil
pengamatan pasar melalui kegiatan diseminasi,
kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan dalam
satu tahun anggaran mengingat kondisi
pasar tujuan ekspor mengalami perubahan
yang sangat cepat sehingga informasi pasar
yang dihasilkan harus segera disebarluaskan
kepada dunia usaha sehingga dapat digunakan
sebagai salah satu sumber informasi untuk
melakukan penetrasi ke pasar tujuan ekspor.
Selain itu, penyebarluasan informasi pasar
tersebut dapat dilakukan dengan mengirimkan
kepada instansi terkait/asosiasi maupun
melakukan diseminasi informasi secara
langsung ke pelaku usaha/ eksportir. Namun
kembali perlu diperhatikan sifat informasi
yang cukup dinamis sehingga penyebarluasan
informasi tersebut agar mengantisipasi
dinamika tersebut. Agar informasi ekspor dapat
memberikan pemahaman mengenai ekspor
secara menyeluruh, sebaiknya informasi pasar
berupa Market Brief dan Market Intelligence
yang dihasilkan oleh Direktorat Pengembangan
Pasar dan Informasi Ekspor dapat bersinergi
dengan Product Intelligence yg dilaksanakan
oleh Direktorat Pengembangan Produk Ekspor.
Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran
yang komprehensif mengenai peluang ekspor
di negara tujuan baik dari sisi pasar maupun
produk.
Terkait dengan layanan Permanent Trade
Display (PTD) yang disediakan oleh CSC, agar
dapat dilakukan review berkala atas produkproduk yang ditampilkan, misalnya dengan
memperhatikan minat para pengunjung CSC.
Review tersebut selanjutnya menjadi masukan
untuk penentuan produk yang akan ditampilkan
pada PTD di waktu-waktu mendatang. Selain
itu, produk-produk yang ditampilkan pada
layanan PTD sekiranya dapat mengakomodir
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untuk menampilkan produk-produk yang
termasuk dalam kategori produk utama dan
produk prospektif ekspor Indonesia.

E. Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Pelaku Ekspor Indonesia
Melalui Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Ekspor
Penyelenggaraan Program Pelatihan Ekspor
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaku
ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan
melalui Ditjen PEN menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan ekspor. Kegiatan
pelatihan dan pendidikan ekspor yang diadakan
oleh Ditjen PEN melalui Balai Besar PPEI
dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bidang
pelatihan yaitu Perdagangan Internasional,
Pengembangan Produk Pembiayaan dan
Pembayaran Ekspor, Promosi/Komunikasi
Ekspor, Strategi Pemasaran Ekspor, Manajemen
Mutu dan Pemilihan Distribusi.
Dalam menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan ekspor, Kementerian Perdagangan
menggunakan metode tatap muka di kelas,
pembelajaran jarak jauh (distance learning)
melalui video conference dan juga dengan
melaksanakan kegiatan praktek. Praktek tersebut
dilaksanakan di kelas melalui internet, simulasi
ekspor, praktek di laboratorium dan observasi
lapangan (kunjungan ke perusahaan/field study).
Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan dan
pelatihan ekspor dapat memenuhi kebutuhan
dan keinginan para pelaku ekspor Indonesia.
Selama tahun 2015 melaksanakan sebanyak
117 (seratus tujuh belas) angkatan dengan total
jumlah peserta 4.055 (empat ribu lima puluh
lima) orang. Adapun rincian penyelenggaraan
kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat)
ekspor di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Ekspor Indonesia (BBPPEI) adalah sebagai
berikut:
1. Pelatihan “Akses & Survey Pasar Ekspor
Melalui Internet”
• (Jakarta, 3 - 5 Februari 2015). yang diikuti
21 (dua puluh satu) orang peserta.
• (Jakarta, 14 - 16 April 2015). Pelatihan
ini diikuti oleh 19 (sembilan belas) orang
peserta.
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• (Purbalingga, 21 - 23 April 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindagkop Kabupaten Purbalingga
dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang
peserta yang merupakan pelaku UKM di
wilayah Kabupaten Purbalingga.
• (Lhokseumawe, 26 - 28 Mei 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan 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.
•

(Jakarta, 9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 22 orang peserta.

•

(Jakarta, 25 - 27 Agustus 2015). Pelatihan
ini diikuti oleh 18 orang peserta.

•

(Jakarta, 27 s.d. 29 Oktober 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 23 orang peserta.

•

(Jakarta, 17 - 19 November 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 14 orang peserta

2. Pelatihan “Manajemen Ekspor Impor Plus
Simulasi”
• (Jakarta, 3 s.d. 11 Februari 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 19 (sembilan
belas) orang peserta
• (Jakarta, 3 - 11 Maret 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 18 orang peserta.
• (Jakarta, 7 - 15 April 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 17 (tujuh belas) orang peserta.
• (Jakarta, 19 - 27 Mei 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 30 orang peserta.
• (Jakarta, 1 - 9 September 2015). Pelatihan
ini diikuti oleh 24 orang peserta.
• (Jakarta, 3 - 11 November 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta.
3. Pelatihan “Prosedur Ekspor Plus Simulasi”
• (Jakarta, 24 -26 Maret 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
PPEI dengan Universitas Esa Unggul (UEU)
Jakarta dan diikuti oleh 49 orang peserta
yang terdiri atas mahasiswa di UEU.
• (Jakarta, 7 - 9 April 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Universitas Esa Unggul
(UEU) Jakarta dan diikuti oleh 50 (lima

puluh) orang peserta yang seluruhnya
merupakan mahasiswa/i UEU Jakarta.
• (Jakarta, 5 - 7 Mei 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Akademi Pimpinan
Perusahaan (APP) Jakarta dan diikuti
oleh 48 orang peserta yang seluruhnya
merupakan mahasiswa/i di APP.
• (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.
• (Jakarta, 9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Universitas Esa Unggul
(UEU) Jakarta dan diikuti oleh 45 orang
peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i
UEU Jakarta.
• (Jakarta, 9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Kementerian Pertanian RI
dan diikuti oleh 30 orang peserta yang
terdiri atas para pelaku UKM binaan
Kementerian Pertanian RI.
• (Mataram, 9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan P3ED Mataram dan
diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri
atas para pelaku UKM di wilayah Kota
Mataram dan sekitarnya.
• (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.
• (Jakarta, 1 s.d 3 Desember 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Universitas Esa Unggul (UEU) dan diikuti
oleh 48 orang peserta yang terdiri atas
para mahasiswa/i di lingkungan UEU

4. Pelatihan “Prosedur Ekspor Impor”
•

(Yogyakarta, 19 - 21 Agustus). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Disperindagkop dan UKM
Provinsi D.I. Yogyakarta serta diikuti oleh
30 orang peserta yang terdiri atas para
pelaku UKM di Provinsi D.I. Yogyakarta.

• (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.
5. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor”
• (Jakarta, 10 s.d. 12 Februari 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 15 (lima belas)
orang peserta.
• (Pekalongan, 16 s.d. 18 Februari 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM Kota Pekalongan dan diikuti oleh
30 (tiga puluh) orang peserta.
• (Medan, 24 - 26 Maret 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
PPEI dengan Universitas Sumatera Utara
(USU) dan diikuti oleh 30 orang peserta
yang terdiri atas para mahasiswa di USU.
• (Jakarta, 17 - 19 Maret 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 30 orang peserta.
• (Jakarta, 24 - 26 Maret 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 30 orang peserta.
• (Semarang, 14 – 16 April 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Disperindagkop Provinsi
Jawa Tengah dan diikuti oleh 30 (tiga
puluh) orang peserta yang merupakan
pelaku UKM di wilayah Provinsi Jawa
Tengah.
• (Pekanbaru, 5 - 7 Mei 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Disperindag provinsi Riau
dan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri
atas para pelaku UKM di wilayah Provinsi
Riau.
• (Jakarta,  9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 21 orang peserta.

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

75

• (Lhokseumawe, 9 s.d 11 Juni 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama BBPPEI dengan Disperindag
Kabupaten Aceh Utara dan diikuti oleh
30 orang peserta yang merupakan para
pelaku UKM di wilayah Kabupaten Aceh
Utara.
• (Purwakarta, 9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan PT.Telkom dan diikuti
oleh 30 orang peserta yang terdiri atas
para pelaku UKM binaan PT.Telkom
Indonesia.

• (Jakarta, 24 s.d. 26 Februari 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Department for International
Development (DFID) Inggris melalui
program Multistakeholder Forestry
Programme (MFP) dan diikuti oleh 25
(dua puluh lima) orang peserta yang
seluruhnya merupakan pelaku usaha
binaan dari program Multistakeholder
Forestry Programme (MFP).

• (Jakarta,  25 - 27 Agustus 2015). Pelatihan
ini diikuti oleh 28 orang peserta.

• (Jakarta, 10 - 12 Maret 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 21 orang peserta.

• (Jakarta, 18 - 20 Agustus 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Disperindagkop dan
UKM Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh
30 orang peserta yang terdiri atas para
pelaku UKM di Provinsi DKI Jakarta.

• (Pekalongan, 16 - 18 Maret 2015).
Pelatihan yang diselenggarakan
atas kerjasama antara PPEI dengan
Disperindag. Kota Pekalongan ini diikuti
oleh 30 orang peserta yang terdiri atas
para pelaku usaha di Kota Pekalongan.

• (Bengkulu, 18 - 20 Agustus 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindagkop dan UKM Provinsi
Bengkulu serta diikuti oleh 30 orang
peserta yang terdiri atas para pelaku UKM
di Provinsi Bengkulu.

• (Semarang, 10 - 12 Maret 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama
antara PPEI dengan Direktorat Kerjasama
Pengembangan Ekspor (Dit. KPE) dan
Disperindag. Provinsi Jawa Tengah serta
diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri
atas para pelaku usaha di Provinsi Jawa
Tengah.

• (Soreang, 11 - 13 Agustus 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindagkop dan UKM Provinsi Jawa
Barat serta diikuti oleh 30 orang peserta
yang terdiri atas para pelaku UKM di
Provinsi Jawa Barat.
• (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.
• (Tangerang, 28 s.d. 29 Oktober 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindag Kotamadya Tangerang dan
diikuti oleh 35 orang peserta.
6. Pelatihan “Prosedur Ekspor”
• (Jakarta, 10 s.d. 12 Februari 2015).
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Pelatihan ini diikuti oleh 21 (dua puluh
satu) orang peserta.

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

• (Jakarta, 14 - 16 April 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta.
• (Jakarta, 26 - 28 Mei 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 30 orang peserta.
• (Jakarta, 26- 28 Mei 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Sekretariat Ditjen. PEN
dan diikuti oleh 19 orang peserta.
• (Purwokerto, 9 s.d 11 Juni 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
Purwokerto dan diikuti oleh 30 orang
peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i
Unsoed Purwokerto.
• (Purwakarta, 11 - 13 Agustus 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan PT.
Telkom Indonesia dan diikuti oleh 30
orang peserta yang terdiri atas para

pelaku UKM binaan PT. Telkom Indonesia
di Kabupaten Purwakarta.
•

(Yogyakarta, 10 - 12 November
2015). Pelatihan ini diselenggarakan
atas kerjasama antara BBPPEI dengan
Akademi Akuntansi (AA) YKPN Yogyakarta
dan diikuti oleh 30 orang peserta yang
terdiri atas para mahasiswa/i di AA YKPN
Yogyakarta.

7. Pelatihan “Kemasan Makanan dan Minuman
untuk Ekspor”
• Pelatihan “Kemasan Makanan dan
Minuman untuk Ekspor” (Gorontalo,
24 s.d. 26 Februari 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Gorontalo dan diikuti oleh 30 (tiga puluh)
orang peserta
• Pelatihan “Kemasan Makanan dan
Minuman untuk Ekspor” (Jakarta, 5 - 7
Mei 2015). Pelatihan ini diikuti oleh 10
orang peserta.
• 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.
• Pelatihan “Kemasan Makanan dan
Minuman untuk Ekspor” (Jakarta, 25 - 27
Agustus 2015). Pelatihan ini diikuti oleh
14 orang peserta.
• Pelatihan “Pengembangan Produk
Makanan dan Minuman Olahan
untuk Pasar Ekspor” (Banjarmasin,
25 - 27 Agustus 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan P3ED Banjarmasin
dan diikuti oleh 30 orang peserta yang
terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi
Kalimantan Selatan.
• “Kemasan dan Labeling Makanan dan
Minuman” (Kerinci, 17 - 19 November
2015). Pelatihan ini diselenggarakan
atas kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindag dan ESDM Kabupaten

Kerinci serta diikuti oleh 30 orang peserta
yang terdiri atas para pelaku UKM di
Kabupaten Kerinci.
• “Kemasan Makanan dan Minuman untuk
Ekspor” (Samarinda, 10 - 12 November
2015). Pelatihan ini diselenggarakan
atas kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindag Provinsi Kalimantan Timur
dan diikuti oleh 30 orang peserta yang
terdiri atas para pelaku UKM di Kota
Samarinda dan sekitarnya.
8. Pelatihan “TOX Lanjutan”
• “TOX Lanjutan” (Surabaya, 25 s.d.
26 Februari 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Pusat Pelatihan dan
Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Surabaya
dan diikuti oleh 20 (dua puluh) orang
peserta.
• “TOX Lanjutan” (Yogyakarta, 25
s.d. 26 Februari 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan STIM Yogyakarta dan
diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta.
• Kegiatan “Lanjutan Training of Exporters
(TOX) Angkatan 6” (Jakarta, 2 - 3
September 2015). Kegiatan ini diikuti oleh
20 orang peserta.
• 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.
• 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.
9. Pelatihan “Prosedur Impor”
• (Jakarta, 10 - 13 Maret 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 20 orang peserta.
•

(Bogor, 27 - 29 April 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Perusahaan Gas Negara
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(PGN) Bandung dan diikuti oleh 27
(dua puluh tujuh) orang peserta yang
merupakan pegawai di lingkungan PGN
Bandung.
•

(Jakarta, 26 - 29 Mei 2015). Pelatihan ini
diikuti oleh 23 orang peserta.

•

(Jakarta, 11 - 14 Agustus 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 28 orang
peserta.

•

(Jambi, 11 - 13 Agustus 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama
antara BBPPEI dengan Disperindagkop
dan UKM Provinsi Jambi serta diikuti
oleh 30 orang peserta yang terdiri atas
para pelaku UKM di Provinsi Jambi.

•

(Jakarta, 8 - 11 September 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 22 orang
peserta.

•

ini diselenggarakan atas kerjasama antara
PPEI dengan Dit. KPE dan P3ED Mataram
serta diikuti oleh 30 orang peserta yang
terdiri atas para pelaku usaha di Kota
Mataram dan sekitarnya.
13. Pelatihan “Korespondensi, Negosiasi dan
Kontrak Penjualan Ekspor hasil Industri
Pertambangan”
•

Pelatihan “Korespondensi, Negosiasi
dan Kontrak Penjualan Ekspor hasil
Industri Pertambangan” (Garut,
10 - 12 Maret 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
PPEI dengan Disperindag Kabupaten
Bandung dan diikuti oleh 30 orang
peserta yang terdiri atas para pelaku
usaha di Kabupaten Bandung.

•

Pelatihan “Korespondensi, Negosiasi
dan Kontrak Penjualan Ekspor Hasil
Industri Pertambangan” (Bandung,
21 - 23 April 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Disperindagkop Provinsi
Jawa Barat dan diikuti oleh 30 (tiga
puluh) orang peserta yang merupakan
pelaku UKM di wilayah Provinsi Jawa
Barat.

•

Pelatihan “Korespondensi, Negoisasi
dan Kontrak Penjualan Ekspor”
(Makassar, 9 s.d 11 Juni 2015). Pelatihan
ini diselenggarakan atas kerjasama
antara BBPPEI dengan P3ED Makassar
dan diikuti oleh 30 orang peserta yang
terdiri atas para pelaku UKM di wilayah
Kota Makassar dan sekitarnya.

•

Korespondensi Bisnis untuk Ekspor”
(Surabaya, 24 - 26 November 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan P3E
Surabaya dan diikuti oleh 30 orang
peserta yang terdiri atas para pelaku
UKM di Kota Surabaya dan sekitarnya.

(Jakarta, 17- 20 November 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang
peserta.

10. Pelatihan “Desain Kompon Barang Jadi
Karet (Specialty Rubber)”
•

Pelatihan “Desain Kompon Barang Jadi
Karet (Specialty Rubber)” (Jakarta, 23 27 Maret 2015). Pelatihan ini diikuti oleh
26 orang peserta.

•

“Desain Kompon Barang Jadi Karet
(Specialty Rubber)” (Jakarta, 23 - 27
November 2015). Pelatihan ini diikuti
oleh 14 orang peserta.

11. Pelatihan “Pemahaman Sistem Manajemen
Keamanan Pangan ISO 22000”
•

Pelatihan “Pemahaman Sistem
Manajemen Keamanan Pangan ISO
22000” (Semarang, 10 - 12 Maret 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara PPEI dengan KADIN
Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh
30 orang peserta yang terdiri atas para
pelaku usaha di daerah Provinsi Jawa
Tengah.

12. Pelatihan “Desain dan Mutu Produk
Perhiasan Mutiara untuk Pasar Ekspor”
• Pelatihan “Desain dan Mutu Produk
Perhiasan Mutiara untuk Pasar Ekspor”
(Mataram, 24 - 26 Maret 2015). Pelatihan

78

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

14. Pelatihan “Workshop Coaching Program”
•

Pelatihan “Workshop Coaching Program
Angkatan 6” (Jakarta, 7 April 2015).
Kegiatan ini diikuti oleh 54 (lima puluh
empat) orang peserta.

•

Pelatihan “Coaching Program –

Refreshment TOX” (Surabaya,
14 - 16 April 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan P3E Surabaya dan diikuti
oleh 20 (dua puluh) orang peserta yang
merupakan pelaku UKM di wilayah
Provinsi Jawa Timur.
•

•

Pelatihan “Coaching Program – Training
of Exporter Angkatan 6” (Jakarta, 19 21 Mei 2015). Pelatihan ini diikuti oleh
30 orang peserta.
Pelatihan “Workshop Training of
Exporters” (Bandung, 11 Agustus
2015). Pelatihan ini diselenggarakan
atas kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindagkop dan UKM Provinsi Jawa
Barat dan diikuti oleh 50 orang peserta
yang terdiri atas para pelaku UKM di
Provinsi Jawa Barat.

•

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 dengan KADIN
Semarang.

•

Kegiatan “Coaching Program”
(Semarang, 6 s.d. 8 Oktober 2015).
Kegiatan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan KADIN
Provinsi Jawa Tengah.

•

“Refreshment Training of Exporters
(TOX)” (Jakarta, 10 - 12 November
2015). Pelatihan ini diikuti oleh
20
orang.

•

“Progress Monitoring dalam rangka
Coaching Program” (Mataram, 7 s.d 12
Desember 2015). Kegiatan ini bentuk
kunjungan terhadap 15 pelaku UKM
di wilayah Mataram, Lombok Barat,
dan Lombok Tengah yang merupakan
peserta kegiatan Coaching Program
yang diselenggarakan oleh BBPPEI
bekerjasama dengan P3ED Mataram.
Kegiatan ini tidak terhitung sebagai
angkatan pelatihan.

15. Pelatihan “Strategi Pemasaran Ekspor”

•

(Tangerang, 14 - 15 April 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindag Kabupaten Tangerang dan
diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang
peserta yang merupakan pelaku UKM di
wilayah Kabupaten Tangerang.

16. Pelatihan “Tren Desain Garmen untuk
Ekspor”
•

Pelatihan “Tren Desain Garmen untuk
Ekspor” (Makassar, 28 - 30 April 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan P3ED
Makassar dan diikuti oleh 30 (tiga
puluh) orang peserta yang merupakan
pelaku UKM di wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan.

17. Pelatihan “Sistem Pembayaran Ekspor”
•

(Surakarta,   21 - 23 April 2015 dan
28 - 30 April 2015). Dua angkatan
pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)
Surakarta dan diikuti oleh total 60 (enam
puluh) orang peserta yang merupakan
mahasiswa/i UNS Surakarta.

•

(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.

18. Pelatihan “Pengembangan Produk Potensial
untuk Ekspor”
•

Pelatihan “Pengembangan Produk
Potensial untuk Ekspor” (Tangerang,
21-22 April 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Disperindagkop
Kabupaten Tangerang dan diikuti oleh
25 (dua puluh lima) orang peserta yang
merupakan pelaku UKM di wilayah
Kabupaten Tangerang.

19. Pelatihan “Pengembangan Produk
Handicraft untuk Pasar Ekspor”
•

(Jakarta, 5 - 7 Mei 2015). Pelatihan ini
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diikuti oleh 8 orang peserta.
•

(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.

•

(Jakarta, 15 - 17 September 2015).
Pelatihan ini diikuti oleh 12 orang
peserta.

•

(Jakarta, 4 - 5 November 2015.
Pelatihan ini diselenggarakan atas
kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindag Kota Tangerang dan diikuti
oleh 35 orang peserta.

20. Pelatihan “Bisnis Online Ekspor Impor”
•

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.

21. Pelatihan “Pendidikan Profesi Manajemen
Ekspor Impor”
•

Pelatihan “Prosedur Ekspor untuk CPNS
Kementerian Perdagangan RI” (Jakarta,
25 - 27 Agustus 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Sekretariat Ditjen. PEN
dan diikuti oleh 16 orang peserta yang
terdiri atas para PNS di lingkungan
Ditjen. PEN.

23. Pelatihan “Manajemen Ekspor dan Impor
Ikan Hias”
•

80

24. Pelatihan “Pengembangan Produk Pangan
Kualitas Ekspor”
•

Pelatihan “Manajemen Ekspor dan Impor
Ikan Hias” (Bandung, 25 - 27 Agustus
2015). Pelatihan ini diselenggarakan
atas kerjasama antara BBPPEI dengan
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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.

25. Pelatihan “Negosiasi Bisnis dan Kontrak
Dagang Ekspor Hasil Pertanian dan
Kehutanan”
•

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.

•

Pelatihan “Manajemen Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan” (Garut, 28
s.d. 30 Oktober 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Disperindag Provinsi
Jawa Barat dan diikuti oleh 30 orang
peserta.

•

“Manajemen Ekspor Produk Pertanian
dan Kehutanan” (Cirebon, 24 - 26
November 2015). Pelatihan ini
diselenggarakan atas kerjasama antara
BBPPEI dengan Disperindag Provinsi
Jawa Barat dan diikuti oleh 30 orang
peserta yang terdiri atas para pelaku
UKM di Provinsi Jawa Barat.

Pelatihan “Pendidikan Profesi
Manajemen Ekspor Impor” (Jakarta, 27
Juli s.d. 18 September 2015). Pelatihan
ini diikuti oleh 20 orang peserta.

22. Pelatihan “Prosedur Ekspor untuk CPNS
Kementerian Perdagangan RI”
•

Disperindagkop dan UKM Provinsi Jawa
Barat serta diikuti oleh 30 orang peserta
yang terdiri atas para pelaku UKM di
Provinsi Jawa Barat.

26. Pelatihan “Teknik Promosi Produk Ekspor”
•

Pelatihan “Teknik Promosi Produk
Ekspor” (Jakarta, 16, 17 dan 19 Oktober
2015). Pelatihan ini diselenggarakan
atas kerjasama antara BBPPEI dengan
Sekretariat Ditjen. PEN Kementerian
Perdagangan dalam rangka persiapan

bagi para UKM yang akan berpartisipasi dalam pameran Trade Expo
Indonesia (TEI) 2015 dan terbagi dalam dua kelas yang masing-masing diikuti
oleh 33 orang peserta.
27. Kegiatan “Trade and Investment Forum”
•

Kegiatan “Trade and Investment Forum” (Jakarta, 21 Oktober 2015). Kegiatan
ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI)
2015 dan diikuti oleh 375 orang peserta.

•

Kegiatan “Diskusi Regional” (Jakarta, 22 Oktober 2015). Kegiatan ini
merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2015
dan terbagi atas tujuh kelas dengan total jumlah peserta sebanyak 505 orang.

28. Kegiatan “Seminar Pekan Budaya”
•

Kegiatan “Seminar Pekan Budaya” (Jakarta, 30 Oktober 2015). Kegiatan ini
diikuti oleh 150 orang peserta.

29. “Penentuan Biaya dan Harga Ekspor”
•

“Penentuan Biaya dan Harga Ekspor” (Surabaya, 3 - 5 November 2015).
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3E
Surabaya dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM
di Surabaya dan sekitarnya.

30. “Pengolahan Rotan untuk Pasar Ekspor”
•

“Pengolahan Rotan untuk Pasar Ekspor” (Pekanbaru, 10 - 12 November
2015). Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan
Disperindag Provinsi Riau dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas
para pelaku UKM di Kota Pekanbaru.

Coaching Program
Coaching Program merupakan salah satu kegiatan pasca diklat bagi alumni pelatihan
BBPPEI, selain konsultasi dan uji kompetensi. Coaching Program atau program
pendampingan merupakan upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)
potensial untuk dikembangkan menjadi eksportir melalui serangkaian kegiatan yang
berlangsung selama 1 (satu) tahun. Untuk alumni potensial yang memiliki keinginan
dan komitmen kuat untuk menjadi eksportir, dapat mengikuti program pendampingan
dimaksud. Tujuan Coaching Program atau program pendampingan adalah agar para
UKM mampu menjalankan bisnis ekspor secara efektif, melakukan pembenahan dan
penyempurnaan untuk berbagai hal antara lain meliputi manajemen, produksi, serta
saat berlangsungnya proses ekspor.
Dalam program pendampingan tersebut, peserta diberikan pendampingan secara
bertahap untuk kesiapan ekspor. Tahap awal atau tahap 1 yaitu tahap persiapan
ekspor (0 – 3 bulan) merupakan pendampingan mengenai pembuatan perencanaan
bisnis internasional. Tahap selanjutnya atau tahap 2 yaitu tahap pengembangan
pasar (3 – 6 bulan) berupa pendampingan dalam menyusun strategi memasuki pasar
ekspor. Kemudian pendampingan tahap akhir atau tahap 3 yaitu tahap memasuki
pasar (6 - 12 bulan) berupa pembekalan keterampilan teknis untuk melakukan
penetrasi pasar secara individu (mandiri). Dalam pendampingan tersebut, materi
pendampingan antara lain berupa pembuatan analisis SWOT, strategi pemasaran,
costing and pricing, dan pengembangan produk. Coaching Program telah
menghasilkan beberapa eksportir baru. Pada tahun 2015, ditargetkan jumlah alumni
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Coaching Program yang menjadi eksportir sebanyak 20 eksportir, dan pada akhir
tahun 2015 berhasil direalisasikan sebanyak 22 eksportir.

Temu Alumni
Kegiatan temu alumni merupakan program pembinaan bagi alumni PPEI. Tujuan dari
temu alumni adalah sebagai wadah penyampaian aspirasi alumni dan pembinaan
bagi alumni PPEI. Kegiatan temu alumni dapat berupa program seminar, yang
bertujuan untuk memenuhi harapan dari alumni dan merumuskan kegiatan alumni
di waktu yang akan datang. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan informasi
terkini dari pembuat kebijakan, sehingga pembuat kebijakan dapat memahami
hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah
para alumni PPEI. Para alumni PPEI yang berpotensi untuk melakukan ekspor
dan mempunyai komitmen mengembangkan usaha di bidang ekspor diberikan
pembinaan pasca pelatihan seperti coaching program, maupun konsultasi ekspor.
Pembinaan pasca pelatihan bagi alumni dapat mendukung kesiapan ekspor,
menghasilkan eksportir baru, maupun mendapatkan pasar tujuan ekspor baru.
Pada tahun 2015, Kegiatan temu Alumni dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18
November 2015. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk seminar dengan tema; “Langkah
Sukses Menuju Pasar Ekspor Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA)“. Diresmikan dan dibuka oleh Plh. Koordinator Kepala Besar Pendidikan dan
Pelatihan Ekspor Indonesia. Materi yang disampaikan melalui Dialog Interaktif oleh
nara sumber Kiki Verico, Ph.D dan Wahyu Lies Sundoro, S.Si, Praktisi industri kreatif.
Acara temu alumni dihadiri oleh 160 (seratus enam puluh) peserta, moderator dari
praktisi PPEI Erik Sahusilawane.

Evaluasi dan Rekomendasi
Pada tahun 2015 jumlah angkatan pelatihan ekspor untuk pelaku usaha (UKM) dan
pembina UKM di pusat dan daerah adalah sebanyak 117 pelatihan, mencapai target
yang telah ditetapkan di awal tahun. Apabila dibandingkan dengan jumlah pelatihan
yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2014 mengalami penurunan
cukup signifikan, di mana jumlah pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2014
mencapai 119 angkatan.
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Gambar 21 Jumlah Angkatan Pelatihan Diklat Ekspor periode 2010 – 2015
Sumber: Ditjen PEN 2015
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Pada tahun 2015, pelaku usaha Indonesia yang mengikuti pelatihan ekspor yang
dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 4.055 peserta. Jumlah
peserta pelatihan pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan
jumlah peserta pelatihan pada Secara umum, kinerja program pengembangan
SDM melalui diklat ekspor pada tahun 2015 sudah cukup baik. Walaupun jumlah
angkatan kegiatan mengalami penurunan. Namun demikian, perlu untuk terus
dipertahankan dan ditingkatkan baik mengenai kuantitas maupun kualitas program
pelatihan yang dilaksanakan oleh Ditjen PEN.
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Gambar 22 Jumlah Peserta Pelatihan Ekspor
Sumber: Ditjen PEN 2015

Sebagai bentuk sinergitas antar unit eselon II di lingkungan Ditjen PEN, BBPPEI
selaku penyelenggara Diklat Ekspor, dapat melakukan koordinasi dengan
Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor sebagai upaya untuk menindaklanjuti
hasil kesepakatan/kerja sama yang sudah disepakati. Kesepakatan kerja sama
Pengembangan Ekspor mencakup kegiatan Capacity Building, dimana BBPPEI
dapat mengambil peranan dalam kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut hasil
kesepakatan kerja sama pengembangan ekspor. Selain itu, untuk memperluas
cakupan dan memperbanyak jumlah pelatihan yang diselenggarakan oleh
BBPPEI, perlu untuk lebih diintensifkan proses penjajakan kerja sama baik dengan
kementerian/lembaga/asosiasi dan juga dengan institusi pendidikan. Hal ini
dilakukan sebagai langkah untuk menyiasati terbatasnya jumlah angkatan pelatihan
yang dilakukan karena keterbatasan anggaran.

F. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Lainnya
Diseminasi Informasi ITPC/Atdag
Penyelenggaraan kegiatan Diseminasi Informasi Atase Perdagangan dan Indonesia
Trade Promotion Centre (ITPC) dimaksudkan sebagai sarana untuk menyebarluaskan
informasi hasil kajian pasar yang dilaksanakan oleh perwakilan perdagangan
di berbagai negara. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai daerah dengan
menghadirkan perwakilan perdagangan dari berbagai negara sebagai narasumber
dan para pelaku usaha di daerah selaku peserta kegiatan. Pemilihan daerah
pelaksanaan kegiatan Diseminasi Informasi didasarkan pada kesesuaian antara hasil
kajian pasar ynag telah dilakukan oleh perwakilan perdagangan di luar negeri.
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Pada tahun 2015, dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan Diseminasi Informasi di
berbagai kota, sebagai berikut:
• Cirebon, Jawa Barat (tanggal 3 Februari 2015)
• Banjarmasin, Kalimantan Selatan (tanggal 3 Februari 2015)
• Makassar, Sulawesi Sulawesi Selatan (tanggal 3 Februari 2015)
• Kupang, Nusa Tenggara Timur (tanggal 29 Oktober 2015)
• Solo, Jawa Tengah (tanggal 29 Oktober 2015)
• Padang, Sumatera Barat (tanggal 29 Oktober 2015)

Forum Koordinasi Teknis Program Pengembangan Ekspor
Untuk meningkatkan kapasitas ekspor di daerah, Ditjen PEN secara kontinu menjalin
kerja sama dan koordinasi dengan otoritas daerah, dalam hal ini Dinas yang
menangani urusan perdagangan, baik di tingkat daerah tingkat I maupun daerah
tingkat II. Koordinasi dan kerja sama ini difokuskan pada upaya membina dan
memfasilitasi serta memaksimalkan potensi ekspor daerah melalui berbagai kegiatan,
termasuk salah satunya promosi.
Oleh karena itu, Ditjen PEN menyelenggarakan rapat koordinasi program
pengembangan ekspor antar pusat dan daerah, yang dimaksudkan agar para
stakeholder dapat mengetahui dan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di
Ditjen PEN sehingga kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan serta memperoleh
manfaat yang optimal dan secara tidak langsung kinerja ekspor non migas dapat
meningkat baik di tingkat daerah maupun nasional. Melalui penyelenggaraan FKT
diharapkan akan terbangun jejaring kerja yang semakin erat antara pemerintah pusat
dan daerah dalam upaya peningkatan ekspor non migas.
Pada penyelenggaraan di tahun 2015, FKT dilaksanakan di Hotel Tentrem
Yogyakarta, pada hari Rabu - Kamis, tanggal 5 - 6 Agustus 2015 dengan mengusung
tema “Mewujudkan Sinergi yang Solid Pusat dengan Daerah dalam Mendukung
Peningkatan Ekspor Nonmigas Tiga Kali Lipat sebagai Kontribusi Sektor Ekspor
bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Peserta kegiatan FKT 2015 adalah Kepala
Dinas yang menangani urusan perdagangan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia,
yang didampingi oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Kepala BP3ED,
dan Direktur Marketing Point. Selain itu, pada kegiatan ini turut hadir perwakilan
dari Kadinda Jawa Barat, perwakilan dari unit terkait di lingkungan Kementerian
Perdagangan.
Adapun yang menjadi pembicara pada kegiatan ini antara lain Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili
oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Pengkajian
dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Direktur Kerja Sama Multilateral Ditjen
Kerja Sama Perdagangan Internasional, Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen
Perdagangan Luar Negeri, Anggito Abimanyu Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia,
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi DIY diwakili oleh
Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, serta Seluruh Pejabat Eselon II Ditjen
Pengembangan Ekspor Nasional.
Pada kegiatan ini, selain diskusi pada forum, peserta dari berbagai daerah juga dapat
secara langsung melakukan konsultasi dengan pihak Ditjen PEN melalui help desk.
Pada help desk terdapat perwakilan dari masing-masing unit di Ditjen PEN yang
bertugas untuk membantu dan memfasilitasi perwakilan daerah untuk mengetahui
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Gambar 23 Pelaksanaan Kegiatan
Forum Koordinasi Teknis (FKT) Program
Pengembangan Ekspor Nasional Tahun 2015

lebih jauh mengenai program dan kegiatan Ditjen PEN. Adapun isu-isu yang banyak
dimintakan informasi oleh perwakilan daerah antara lain mengenai partisipasi
pemerintah daerah pada pameran dagang internasional yang diikuti oleh Ditjen PEN,
penyelenggaraan kegiatan workshop pengembangan produk di daerah, hingga
fasilitas pengembangan ekspor daerah melalui skema dana dekonsentrasi.

Kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Ekspor Ditjen PEN
Dalam kaitannya dengan pemanfaatan program dan kegiatan-kegiatan yang ada di
Ditjen PEN, secara berkala Ditjen PEN melalui Sekretariat Ditjen PEN bekerja sama
dengan Pemerintah Provinsi (c.q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau
UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor/P3E) mengadakan kegiatan Sosialisasi
Program Pengembangan Ekspor Ditjen PEN. Sosialisasi Program Pengembangan
Ekspor Ditjen PEN bertujuan untuk mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi Ditjen
PEN, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pen selama
1 (satu) tahun anggaran. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha, asosiasi,
serta instasi terkait di daerah mengetahui, memahami dan memanfaatkan kegiatan
yang ada di Ditjen PEN, khususnya kegiatan pameran (diantaranya proses partisipasi
pameran, rekruiting peserta, dan fasilitas pameran), kegiatan Trade Expo Indonesia
(TEI), adaptasi produk/ pengembangan desain produk, penyediaan informasi
pasar, pemberian penghargaan kepada eksportir berprestasi, dan serta kegiatan
pengembangan SDM ekspor melalui kegiatan pelatihan dan coaching program.
Pada tahun 2015, kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Ekspor dilaksanakan
di 2(dua) daerah, yaitu Surabaya (20 Januari 2015) dan Denpasar Bali (11 Desember
2015).

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ditjen PEN
Dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Ditjen PEN, telah
dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan baik secara struktural fungsional, maupun
teknis. Selama tahun 2015, sejumlah pegawai Ditjen PEN telah diikutsertakan pada
Diklat Struktural seperti diklat prajabatan golongan I dan II, Diklat PIM IV dan Diklat
PIM III serta in house training bahasa Inggris (IELTS) dan Diklat Prosedur Ekspor.
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Adapun secara keseluruhan, komposisi Sumber Daya Manusia Ditjen PEN pada
tahun 2015 ditunjukkan pada grafik berikut.
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Gambar 24 Komposisi Pegawai Ditjen PEN berdasarkan Golongan Ruang
Sumber: Ditjen PEN 2015
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Gambar 25 Komposisi Pegawai Ditjen PEN berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Ditjen PEN 2015

86

Laporan dan Evaluasi Tahun 2015

S3

Penyerapan Anggaran Ditjen PEN 2015
Pada tahun anggaran 2015 Ditjen PEN Kementerian Perdagangan memperoleh alokasi
anggaran sebesar Rp. 280.403.696.000 (setelah mengalami revisi pagu) dengan
realisasi per tanggal 31 Desember 2015 mencapai Rp. 247.442.865.386,- atau 88,23%.
Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan pencapaian kinerja Ditjen
PEN antara lain kegiatan peningkatan diversifikasi pasar ekspor; kegiatan peningkatan
diversifikasi produk ekspor, kegiatan peningkatan nation branding; melakukan market
intelligence dan pelayanan pada dunia usaha; mengembangkan potensi SDM pelaku
ekspor serta kegiatan penunjang untuk peningkatan pelayanan kepada pegawai. Secara
umum, pembiayaan anggaran Ditjen PEN pada tahun 2015 dibagi dalam 7 (tujuh)
kegiatan utama yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi Anggaran 2015 Per Kegiatan (per 31 Desember 2015)
No
1

Kegiatan
Peningkatan Kualitas

Pagu Revisi (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Persentase (%)

143.438.655.000

122.992.727.773

85,70

41.610.386.000

36.877.807.238

88,60

9.678.623.000

9.165.546.816

94,69

6.424.164.000

5.953.478.385

92,67

46.484.951.000

43.675.062.877

93,95

3.739.328.000

3.246.562.681

86,82

29.027.589.000

25.531.679.616

87,97

280.403.696.000

247.442.865.386

88,23
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Ditjen PEN Sebagai

Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional sebagai pelaksana tugas di

Pelaksana Tugas

bidang pengembangan ekspor, telah melaksanakan program dan kegiatan

Bidang Pengembangan

pengembangan ekspor terpadu yang meliputi: kegiatan diversifikasi

Ekspor Nasional

produk ekspor, kegiatan pengembangan promosi dan pencitraan
Indonesia, kegiatan pelayanan hubungan dagang & informasi pasar;
kegiatan pengembangan SDM serta berbagai dukungan manajemen dan
teknis lainnya. Kegiatan – kegiatan tersebut di jabarkan dalam kegiatan
kegiatan peningkatan pelayanan informasi ekspor kepada dunia usaha,
mengintensifkan kegiatan promosi produk Indonesia di luar negeri
dengan

mengikutsertakan dunia usaha secara aktif dalam pameran

dagang internasional (trade fair), mengirimkan misi dagang dan investasi
ke target-target pasar, menyelenggarakan pameran produk ekspor di
dalam negeri. Demikian pula pemberian bimbingan dan konsultasi ekspor
kepada pengusaha UKM, mendorong peningkatan kualitas, desain produk
ekspor dengan bantuan tenaga ahli, meningkatkan permintaan hubungan
dagang (inquiry) kepada dunia usaha, mendorong pengembangan
jaringan dan kerja sama pemasaran di luar negeri, serta kegiatan pelatihan
ekspor.

Perbaikan Terhadap

Berbagai pencapaian pelaksanaan pengembangan ekspor nasional di

Beberapa Kinerja

tahun 2015 perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun

Menuntut Adanya

mendatang. Sementara itu, terdapat pula beberapa capaian kinerja yang

Kerja Keras Serta

belum mencapai target optimal diharapkan dapat diperbaiki di tahun

Koordinasi Yang Baik

berikutnya. Perbaikan menuntut adanya kerja keras serta koordinasi yang

Dari Berbagai Unit Di

baik dari berbagai unit di Ditjen PEN, baik di dalam maupun di luar negeri

Ditjen PEN

mengingat tantangan yang dihadapi semakin berat.

Ditjen PEN

baik di dalam maupun di luar negeri mengingat tantangan yang dihadapi
semakin berat.
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